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A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről

1. Bevezető
1.1. A Kúria feladatai
Magyarország Alaptörvénye, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.), továbbá a vonatkozó eljárási törvények
rendelkezései értelmében a Kúria elbírálja a törvényben meghatározott ügyekben a
törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozatai ellen előterjesztett jogorvoslatokat,
valamint a felülvizsgálati kérelmeket, emellett
-

-

a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,
dönt az önkormányzati rendelet Alaptörvényen kívüli más, magasabb szintű
jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről,
dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége
elmulasztásának megállapításáról,
elbírálja a népszavazással kapcsolatos jogorvoslatokat,
polgári és közigazgatási ügyekben a bírósági határozat ellen irányuló, ún.
valódi alkotmányjogi panasz sikeressége esetén dönt a követendő eljárásról,
azaz a konkrét jogvitában meghatározza az alkotmányellenes helyzet
megszüntetésének eljárási eszközét,
az elvi bírósági határozatokon kívül elvi bírósági döntéseket is közzétesz,
valamint
joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek
keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát (Bszi. 24. §
(1) bekezdés).

E feladataim ellátásáról, a Kúria működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről,
a Kúria hatékony és időszerű működtetése érdekében a következő évre kitűzött célokról
és azok megvalósítását szolgáló igazgatási intézkedésekről, valamint a megelőző naptári
évre kitűzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményéről a Bszi. 117. § (1)
bekezdésének o) pontjában foglalt előírásra figyelemmel jelen beszámolóval
tájékoztatom az OBH elnökét, a Kúria teljes ülését és a Kúria valamennyi dolgozóját.
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1.2. A Kúria 2013. évre kitűzött céljai
A 2013. évi célok meghatározása során nagyrészt a 2012. évi megfogalmazott
célkitűzésekből kellett kiindulni, hiszen ezek között számos hosszú távú, több éven
átívelő célkitűzés van.
a) Az egységes és magas színvonalú ítélkezési gyakorlat biztosítása az új jogegységi
eszközökben rejlő lehetőségek kiaknázásával
A 2013. évi célok között szerepelt az ítélkezési gyakorlat aktuális kérdéseinek vizsgálata
kúriai joggyakorlat-elemző csoportok keretein belül. A társadalom széles körét érintő,
illetve a joggyakorlat egysége szempontjából kiemelkedő fontosságú jogalkalmazási
problémák feltárása érdekében 2012. december 10-én tanácskozást tartottunk, amelyen
a Kúria vezetői mellett több állami szerv (ÁSZ, GVH, PSZÁF) képviselője, a Magyar
Ügyvédi Kamara főtitkára és többi jogi kar képviselője is részt vettek, és javaslatot
tettek a 2013. évben vizsgálandó kérdésekre. A javaslatokra figyelemmel, a Kúria
kollégiumai véleménye alapján 2013. évre az alábbi kilenc vizsgálati tárgykörben
állítottam fel joggyakorlat-elemző csoportokat:
1. „Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások
kezdeményezésének tapasztalatai”
2. „Határozatszerkesztés”
3. „A személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott ún. becslési
eljárással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata”
4. „Közigazgatási perrendtartás”
5. „Közigazgatási bírságok”
6. „A rendes és rendkívüli felmondások gyakorlata”
7. „A vád törvényessége”
8. „A jogorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlata”
9. „A jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos
gyakorlat”
A jogszabály rendelkezése értelmében az elemző csoportok vezetői és tagjai a Kúria
bírái. A 2012-es évhez hasonlóan az elemző csoportok munkáját – élve a jogszabály
által adott lehetőséggel – idén is külső szakértők segítették, akik között egyaránt
megtalálhatók az alsóbb fokú bíróságok bírái, más jogászi szakmák képviselői, valamint
egyetemi oktatók és tudományos kutatók. A 2013. évi elemző munkát jelentős
mértékben megkönnyítették a tavalyi évben szerzett tapasztalatok. A cél ebben az évben
is az volt, hogy a felmerülő elméleti kérdések minél hamarabb sok szempontú
műhelyvitákban kapjanak egyértelmű megoldást. Mindez segítheti az ügyek gyors és
színvonalas elintézését.
A vizsgált témák kiválasztása során több szempontot is figyelembe vettem. Így például
büntető ügyszakban a 2012. évi vizsgálat tárgya a büntetőbíróságok hatályon kívül
helyezési gyakorlata volt – ennek az elemzésnek szerves folytatása volt a 2013. évi, vád
törvényességével kapcsolatos vizsgálat, hiszen a hatályon kívül helyezések egyik oka a
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törvényes vád hiánya.
A polgári eljárásokban érvényesülő hatályon kívül helyezési gyakorlat vizsgálata,
illetőleg közigazgatási ügyszakban az önálló közigazgatási perrendtartás
létjogosultságát vizsgáló munkacsoport működésétől a Polgári Perrendtartás (Pp.)
reformjához vártunk megalapozott szakmai véleményt.
Az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezésével
kapcsolatos gyakorlat elemzésétől pedig az uniós jog értelmezése és alkalmazása során
a napi ítélkezésben felmerülő problémák tisztázását vártuk.
b) Az egyedi ügyekben folytatott ítélkező tevékenység időszerűségének javítása
Stratégiai célként fogalmazódott meg a 2013. évre a felülvizsgálati ügyek elbírálása
időszerűségének javítása. A Kúria az igazságszolgáltatás legfelső fórumaként végleges
jelleggel dönt az állampolgárok ügyeiben, éppen ezért a Kúria elé kerülő ügyek ésszerű
időn belüli elbírálása kulcsfontosságú az igazságszolgáltatás kiszámítható működése
szempontjából.
Az időszerűség javításával kapcsolatos célkitűzés magában foglalja az éven túli ügyek
teljes feldolgozását, illetőleg a befejezések számának növelését. A cél megvalósulását az
alábbi igazgatási intézkedések szolgálják:
-

írásbeli jelentéstételi kötelezettség előírása valamennyi szakág részére az éven
túli ügyekről (havonta);
a tanácselnökök bevonása az ügyek előadásába (azokban a tanácsokban, ahol
több tanácselnök is működik)
a Kúriára kirendelt bírák fokozottabb bevonása az ügyek előadásába.

Figyelemmel a bírói felső korhatárt érintő 2012. évi jogszabályi rendelkezések
időközbeni megsemmisítésére, 2013. évben több kúriai bíró szolgálati viszonya
helyreállt, ez ugyancsak elősegítette az időszerűségi mutatók javítását.
Az időszerűség javítása szempontjából
fegyelem erősítését. Figyelemmel arra,
kulcsszerepet játszik az ügykezelő iroda,
jelentését is figyelembe véve – a Kúria
rendeltem el.

elengedhetetlennek tartottuk az ügyviteli
hogy a bírósági ügyvitel folyamatában
a 2013. évre – a Kúria belső ellenőrének
ügykezelő irodájának ügyviteli vizsgálatát

c) A Kúria határozatainak közérthetőbbé tétele
A Kúria 2013. évtől kezdve fokozott figyelmet kívánt fordítani arra, hogy 2013. január
1. napjától „Kúriai Döntések” címmel megjelenő kiadványában minél könnyebben
kezelhető, áttekinthetőbb formában jelenjenek meg az iránymutató kúriai határozatok,
az érdemi tartalom sérelme nélkül. A cél az volt, hogy a határozat elvi tartalma, a
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tulajdonképpeni iránymutatás világosan elkülönüljön a határozat többi részétől, és így a
közzétételre kerülő kúriai döntések még hatékonyabban szolgálják a bíróságok szakmai
orientációját, az ítélkezési gyakorlat egységét.
Ennek érdekében 2012. évben a „Bírósági Határozatok” és az „Ítélőtáblai Határozatok”
szerkesztősége közös szerkesztőbizottsági ülésen vitatta meg a felsőbírósági határozatok
közzétételével, a jó bírói iránymutatással kapcsolatos elképzeléseket.
d) A jogalkotás előkészítésének támogatása
A Kúria 2013-ban is aktív szerepelt vállalt a jogszabály-tervezetek véleményezésében.
Erre számos területen nyílt lehetőség, így különösen az új polgári eljárásjogi kódexek
kidolgozásához, valamint a 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári
Törvénykönyvhöz kapcsolódó végrehajtási jogszabályok kidolgozásához kívántunk
segítséget nyújtani javaslatainkkal.
e) Visszatérés a régi Igazságügyi Palotába
A Kúria szakmai és erkölcsi tekintélyének megőrzése elképzelhetetlen történelmi
elődeink tisztelete, az általuk megfogalmazott szakmai-etikai értékek követése nélkül. A
hagyománytiszteletnek egyúttal a Kúria külső megjelenésében is meg kell mutatkoznia,
így különösen a legfelső bírói fórumnak otthont adó épületnek kell mind külső, mind
belső kialakításában tükröznie az intézmény közel ezer évre visszatekintő múltját és a
bírói hatalmi ágban betöltött vezető szerepét. A 2012. évben nyilvánvalóvá vált az a
kormányzati szándék, hogy a Kúria idővel visszatérjen a Hauszmann Alajos által
tervezett, 1896-ban elkészült és átadott Igazságügyi Palotába, amely ma a Néprajzi
Múzeumnak ad otthont.
Figyelemmel arra, hogy a régi Igazságügyi Palotába történő visszatérés hosszú távú,
több év alatt megvalósítható célkitűzés, a Kúria a 2013. évre célként fogalmazta meg az
épület bírósági működésre alkalmassá tételéhez szükséges területi, gépészeti, történeti
felmérések elvégzését, ezek alapján pedig a beköltözéssel kapcsolatos ütemterv és
költségvetés elkészítését. Az előkészítő munkákra a Kormány 1480/2012. (XI.6.)
határozata értelmében 50 millió Ft fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítását
rendelte el. Figyelemmel arra, hogy fejezeti kezelésű előirányzatról van szó, az
előkészítő munkálatok megszervezése és pénzügyi lebonyolítása az Országos Bírósági
Hivatal feladata, ugyanakkor a Kúria – mint érintett intézmény – képviselői
folyamatosan jelen vagyunk az épületbejárásokon és a konzultációkon.
f) Középtávú intézményi stratégia kidolgozása az Államreform Operatív Program
keretében
A jogállami igazságszolgáltatás működését évszázadok óta olyan letisztult eszmék
vezérlik, mint a függetlenség, pártatlanság, kiszámíthatóság és a közösség tagjait
megillető jogok védelme. Ezeknek az eszményeknek a magyar bíróságok működése
eleget tesz, de az utóbbi két évtized európai és globális változásai (Magyarország EU
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tagsága, a robbanásszerű technikai-informatikai fejlődés, és az ez által indukált
társadalmi gazdasági változások, a nyilvánosság új dimenziójának megjelenése, új
típusú társadalmi konfliktusok és elvárások felbukkanása stb.) mára megkövetelik azt,
hogy a Kúria egy középtávra tervezett intézményi stratégiát alkosson, amely elősegíti,
hogy optimális módon tudja követni ezeket a változásokat. A Kúria számára is elemi
követelmény, hogy felhasználja a fent említett változások pozitív hozadékát, és ezekre is
tekintettel szervezze meg működését.
A fentiekre figyelemmel a 2012. évben az Államreform Operatív Program keretében
pályázatot nyújtottunk be a középtávú stratégia elkészítéséhez. „A Kúria középtávú
stratégiájának összeállítása, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység
fejlesztésére” című, ÁROP-1.1.19-2012-2012-0002 jelű pályázatot a Közigazgatási
Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, a
támogatás mértéke 22 000 000 Ft volt.
A Kúrián 2013. március 20-án tartotta alakuló ülését a 10 fős stratégiai munkacsoport, a
pályázatban vállalt intézményi stratégia és esélyegyenlőségi terv elkészítésének
határideje 2013. szeptember 30-a volt.
Az esélyegyenlőségi tervet 2013. szeptember 13-án, a Kúria középtávú intézményi
stratégiáját 2013. szeptember 16-án fogadtam el. A stratégiaalkotást megelőző
helyzetelemzésről, valamint a stratégiai célkitűzésekről a beszámoló 15. pontjában adok
részletes tájékoztatást.
1.3. A 2013. évre kitűzött szervezési, igazgatási feladatok
Figyelemmel arra, hogy a 2012. év legfontosabb igazgatási feladatát – a bíróságok
szakmai és igazgatási vezetésének kettéválasztásához, valamint a visszaállított Kúria
speciális alkotmányos kötelezettségeihez igazodó, új szervezeti struktúra kialakítását –
teljesítettük, a 2013. év fő célkitűzése a „finomhangolás” volt. Ennek megfelelően
feladatként tűztem ki egyrészt az elavult szabályzatok aktualizálásának folytatását,
másrészt az 1.2 pontban említett középtávú intézményi stratégia kialakítása során a
szervezeti-működési kérdések részletes elemzését annak érdekében, hogy a Kúria
ítélkező és jogegységi munkáját még hatékonyabban szervezze meg.
A szabályzatok megújításáról a beszámoló 15. pontjában adok részletes tájékoztatást.
A Kúria középtávú intézményi stratégiájának 6.1. pontja részletezi a szervezeti
keretekkel, munkaszervezéssel kapcsolatos stratégiai lépéseket.
Az első, már megtett lépés e téren az ún. nagytanácsok felállítása. A nagytanács itt
nem a Polgári perrendtartás (Pp.) által szabályozott esetekben működő, öt hivatásos
bíróból álló tanácsot jelenti, hanem olyan igazgatási-munkaszervezési egységet, amely
két tanácselnökből és legalább három előadó bíróból áll. E szervezeti kereteket illetően
a stratégia leszögezi, hogy önmagában az igazgatási jellegű tanácsstruktúra nem hozhat
érdemi különbséget a Kúria ítélkezésében. A több bírót magában foglaló, érdemi
szakmai vitát lehetővé tevő tanácsi struktúra kialakítása, valamint hatékony és időszerű
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működtetése olyan stratégiai lépés, amelynek megvalósításához a már létező
nagytanácsok működtetése során szerzett tapasztalatokat is figyelembe kell venni. A
hatékony és időszerű működtetés feltételei ennek megfelelően a következők:
-

Kollégiumi szinten az intézményesített információáramlás biztosítása a jól
működő nagytanácsi struktúra feltétele, ezáltal ugyanis megelőzhető, illetve
egységesíthető az esetlegesen divergáló kúriai gyakorlat. Az időszerűség és a
jogegység követelményeinek e struktúra akkor tud megfelelni, ha az azonos
típusú ügyeket tárgyaló nagytanácsok között biztosított az információáramlás,
ami részben informatikai megoldásokat (pl. nagytanácsok elnökei az
elektronikus lajstromban „rálátnak” arra, hogy a rendszer milyen típusú ügyeket
szignált ki más nagytanácsokra), részben konzultatív eszközöket (pl.
nagytanácsok tanácselnökeinek rendszeres értekezletei) feltételez.

-

A nagytanácsi struktúra működésének belső feltételei a statisztikai
hatékonyság, másfelől a nagytanácsban rejlő szakmai lehetőségek
kiaknázása. A nagytanács részben igazgatási fórum, mivel a nagytanács
kinevezett elnöke látja el a tanács működésével összefüggő adminisztratív
feladatokat, részben pedig az ítélkezést előkészítő szakmai fórum. Igazgatási
feladataiból adódóan a tanácselnök a saját nagytanácsában folyó ítélkezés
mellett rálátással bír a más nagytanácsokban folyó ítélkezésre is, ami hozzájárul
a kúriai joggyakorlat egységesítéséhez. A két tanácselnökből és legalább három
előadó bíróból álló nagytanács – előre rendezett ügyrendi szabályok szerint – a
Pp. által főszabályként megtartott háromtagú tanácsban ítélkezik, emellett
eljárhat a Pp. szerinti öttagú tanácsként is. Ez a megoldás megteremti annak
lehetőségét, hogy a nagytanácson belül kialakított különböző összetételű
tanácsok dinamikát vigyenek az azonos vagy hasonló jogkérdéseket feszegető
felülvizsgálati kérelmek megítélésébe. Ez megakadályozza a joggyakorlat túlzott
személyhez kötöttségét, és lehetőséget biztosít az egy-egy kérdésben kialakított
gyakorlat új szempontokkal való ütköztetésére.

-

A hatékony és időszerű nagytanácsi ítélkezés további feltétele, hogy az
igazgatási tanácsokat a döntések előkészítésében megfelelő számú és
képzettségű igazságügyi alkalmazott segítse.

A stratégia hangsúlyozza, hogy a nagytanácsi működés nem teljes körűen jellemző a
Kúriára, és a felállításuk óta viszonylag rövid idő telt el. Amennyiben e struktúra
középtávon sikeres lesz, az példaadó lehet a Kúria más szakágaira nézve is.
2. A Kúria személyi állománya
2.1. A Kúria létszámhelyzetének általános alakulása
A Kúrián 2013-ban a betöltött álláshelyek száma csökkent, 2013. január 1. napján az
engedélyezett 328 fős létszámból összesen 315 volt betöltve, ez a szám december 31-én
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308 volt.
2013-ban 12 korábban a felső korhatár miatt felmentett bíró, az egyes igazságügyi
jogviszonyban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló
2013. évi XX. törvény által módosított, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezése alapján a bírói munkakörbe történő
visszahelyezését kérte, 9 bíró visszahelyezésére február hónaptól, 3 bíró
visszahelyezésére pedig május hónaptól került sor. A 12 visszahelyezésre került bíró
közül időközben – 2013. május hónaptól – három bíró kérte a Bjt. 232/J. § (5)
bekezdése alapján az átalány-kártérítés mellett bírói szolgálati viszonyának
megszüntetését.
Sikeres pályázat útján öt bíró került áthelyezésre a Kúriára. Egy bíró felmentésére
nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel került sor.
Az igazságügyi alkalmazottak esetén elsősorban a megüresedő álláshelyek betöltésének
szükségessége indokolta az új jogviszony-létesítéseket.
2.1.1. A tárgyév január 1-jei és december 31-ei állapot szerint az engedélyezett és
tényleges bírói, igazságügyi alkalmazotti és közalkalmazotti létszám a Kúrián:
Munkakörök
Bírák (a beosztott bírókkal
együtt)
Titkár
Fogalmazó
Tisztviselő
bírósági ügyintéző
Írnok
Fizikai
Közalkalmazott
Összesen

Engedélyezett
01. 01.
12. 31.
91
92

Tényleges
01. 01.
12. 31.
74
84

18
1
128
15
1
74
5
328

18
1
135
14
11
71
5
315

18
1
128
15
11
74
5
329

22
1
113
15
12
71
5
308

A tanácselnökök, bírák, valamint az igazságügyi alkalmazottak tényleges létszáma
kollégiumonként 2013. december 31-én a tartósan távollévő igazságügyi alkalmazottak
kivételével:
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fizikai
alkalmazott

2

tisztviselő / írnok
(leíró)

2

tisztviselő
(bírósági
ügyintéző)

tisztviselő
(tanácsjegyző)

1

tisztviselő
(főtanácsadó)

9

titkár

7

bíró

1

Tanácselnök

3

kollégimvezető helyettes

Büntető Kollégium

Kollégiumvezető

tanácsok száma

Kollégiumok
(szakágak)

1

12

Polgári Kollégium

7

Polgári Szakág

6

Gazdasági Szakág

1

1
1
1

10

17

3

2

2

1

8

11

3

4

6

1

4

4

2

1

2

Közigazgatási
8
Munkaügyi Kollégium
Közigazgatási Szakág

5

Munkaügyi Szakág

3

1
1

1

3

8

1

3

4

1

A Kúrián összesen 18 igazgatási tanács működik.
A Büntető Kollégiumban három tanács működik. A kollégiumvezető irányítása mellett
tizenhat bíró, négy jogi végzettségű titkár és tisztviselő, két bírósági ügyintéző, öt
középfokú végzettségű tisztviselő és írnok, valamint egy fizikai alkalmazott dolgozik.
A Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium Közigazgatási Szakágában öt tanács
működik. A kollégiumvezető irányítása mellett a közigazgatási szakágon belül
tizenkilenc bíró, öt jogi végzettségű titkár és tisztviselő, két bírósági ügyintéző,
valamint kilenc középfokú végzettségű tisztviselő és írnok dolgozik. A kollégiumon
belül a Munkaügyi Szakágat kollégiumvezető-helyettes irányítja. A szakágban három
ítélkező tanács működik. A kollégiumvezető-helyettes irányítása alatt tíz bíró, négy jogi
végzettségű titkár és tisztviselő, valamint négy középfokú végzettségű tisztviselő
dolgozik. Kollégium munkáját szakáganként egy-egy fizikai alkalmazott segíti.
A Polgári Kollégium Polgári Szakágában hat tanács működik, a kollégiumvezető
irányítása mellett huszonhét bíró, kilenc jogi végzettségű titkár és tisztviselő, három
bírósági ügyintéző és hét középfokú végzettségű tisztviselő dolgozik. A Gazdasági
Szakág egy ítélkező tanácsát a Polgári Kollégium kollégiumvezető-helyettese irányítja,
a tanácsban négy bíró, egy jogi végzettségű titkár és tisztviselő, egy bírósági ügyintéző
és két középfokú végzettségű tisztviselő dolgozik. A Kollégium munkáját segíti továbbá
egy fizikai alkalmazott.
2.2. Bírósági vezetői beosztások a Kúrián
A Kúria elnökévé történő megválasztásomra 2012. január 1. napjától kilenc éves
időtartamra került sor. A Köztársasági Elnök dr. Kónya Istvánt – pályázata alapján 2012. augusztus 1. napjától hat évre nevezte ki a Kúria elnökhelyettesévé, aki
kinevezését követően is folyamatosan ellátta a Büntető Kollégium vezetését is.
A Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetőjévé 2012. augusztus 5.
napjától hat éves időtartamra dr. Kalas Tibor kollégiumvezető lett kinevezve. A
Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium Munkaügyi Szakágát 2012. október 1. napjától
hat évre szóló kinevezéssel dr. Tálné dr. Molnár Erika kollégiumvezető-helyettes vezeti.
A Polgári Kollégium 2013-ban továbbra is dr. Wellmann György vezetésével működött,
a kollégiumvezető-helyettes, dr. Török Judit látta el a kollégiumon belül a gazdasági
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szakág vezetését.
2013. év első negyedévében a 2012. évi felső korhatárral összefüggő felmentéssel
érintett tanácselnökök közül heten visszahelyezésre kerültek, akik közül később három
tanácselnök kérte nyugdíjazását. 2013. december 1-jétől pályázat kiírását követően 13
tanácselnököt neveztem ki, négyet a Polgári Kollégiumba, hármat a Büntető
Kollégiumba, hatot pedig a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumba.
2.2.1. A tárgyév december 31-ei állapot szerinti engedélyezett és betöltött bírósági
vezetői állások
Bírósági vezetők
Engedélyezett
Elnök
1
Elnökhelyettes
1
Kollégiumvezető
3
Kollégiumvezető helyettes
2
Tanácselnök
31
Összesen
38
*A Büntető Kollégium vezetését az elnökhelyettes látta el.

Tényleges
1
1
*2
2
31
38

2.3 Bírói létszámhelyzet
2.3.1. Az engedélyezett / tényleges/dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a
tárgyév január 1. és december 31. között
A Kúria engedélyezett bírói létszáma tárgyévben egy fővel 91-ről, 92-re nőtt. A
Munkaügyi Szakág szakmai önálló irányítása érdekében 2012. évben kinevezett
kollégiumvezető-helyettes igazgatási leterheltségét figyelembe véve szükséges volt
mind a szakág, mind pedig a tanács folyamatos működése érdekében egy további bírói
álláshely rendszeresítését kezdeményezni az OBH elnökénél.
A tényleges bírói létszám az év közbeni bírói visszahelyezésekre, majd nyugállományba
vonulásokra tekintettel többször jelentősen megváltozott.
2013. februárjában kilenc, májusban három bíró visszahelyezésére került sor, majd e
hónaptól három tanácselnök kérte bírói szolgálati viszonyának megszüntetését és
egyidejűleg részére átalány-kártérítés megállapítását.
Az év folyamán öt bírói álláshely került kiírásra. Sikeres pályázati eljárást követően
2013. szeptember 1. napjától a Polgári Kollégiumban két, a Munkaügyi Szakágban
pedig egy álláshely betöltésére került sor. A Polgári Kollégiumba 2013. október 1.
napjától, valamint november 1. napjától további két bíró kinevezésére került sor.
Egy bíró szolgálati viszonya nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel 2013.
novemberében szűnt meg.
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2.3.2. A bírói pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok
A Kúrián 2013-ban egy esetben került sor bírósági vezetői és több esetben bírói pályázat
kiírására. A pályázati felhívásokat a honlapunkon is közzétettük. 2013. évben kiírt bírói
és bírósági vezetői álláshelyekre kiírt pályázatok a következők voltak:
A Kúria Polgári Kollégiumába kiírt két bírói álláshelyre hét pályázat érkezett. A Bírói
Tanács rangsorát figyelembe véve a nyertes bírók 2013. szeptember 1., valamint október
1. napjától kerültek áthelyezésre a Kúriára.
A Kúria Polgári Kollégiumába kiírt álláshelyre két pályázat érkezett, a Bírói Tanács
rangsorát figyelembe véve 2013. szeptember 1. napjától került sor az álláshely
betöltésére.
A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Munkaügyi Szakágába kiírt két bírói
álláshelyre egy-egy pályázat érkezett, a bírók beosztására, illetve áthelyezésére 2013.
szeptember 1., valamint november 1. napjától került sor.
A Kúria Polgári Kollégiumába kiírt négy tanácselnöki álláshelyre, pályázatonként egyegy pályázat érkezett, a tanácselnökök kinevezésére 2013. december 1. napjától került
sor.
A Kúria Büntető Kollégiumába kiírt három tanácselnöki álláshelyre, három pályázat
érkezett, a tanácselnökök kinevezésére 2013. december 1. napjától került sor.
A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumába hat tanácselnöki helyre került
pályázat kiírásra. A hat tanácselnöki helyből
-

az 1. számú álláshelyre két pályázat érkezett,
a 2. számú álláshelyre öt pályázat érkezett,
a 3. számú álláshelyre három pályázat érkezett,
a 4. számú álláshelyre öt pályázat érkezett,
az 5. számú álláshelyre egy pályázat érkezett,
a 6. számú álláshelyre szintén egy pályázat érkezett.

A tanácselnökök kinevezésére 2013. december 1. napjától került sor.
A Kúrián kiírásra került továbbá egy polgári-gazdasági, egy büntető, egy közigazgatási
és egy munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadói tisztség betöltésére vonatkozó
pályázati felhívás. A polgári-gazdasági szaktanácsadói, valamint a közigazgatási
ügyszakos pályázatra két-két pályázat érkezett, a büntető ügyszakos pályázati kiírásra
egy, a munkaügyi ügyszakos pályázati felhívásra nem érkezett pályázat. Az európai jogi
szaktanácsadók kinevezésére 2013. november 25. napjától került sor. E nappal kerültek
kinevezésre, továbbá az OBH elnöke által kiírt koordinátor-helyettesi pályázatok
elbírálását követően a polgári-gazdasági, valamint a közigazgatási koordinátorhelyettesek, amely tisztségeket egy kúriai bíró és egy kúriai tanácselnök nyert el.
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A pályázatok elbírálása során minden esetben a Bírói Tanács véleményével egyezően a
BT által első helyen rangsorolt pályázó nyerte el a pályázatot.
2013. évben a pályázatok elbírálása során a Kúria jövőbeni működése szempontjából
továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonítottam annak, hogy a Kúria bírái ne csupán az
ítélkezési tevékenységükben mutassanak fel kiemelkedő eredményt, hanem a szakmai
munkájuk színvonala egyéb szakmai többlettevékenységük révén is jól nyomon
követhető legyen.
Továbbra is szükségesnek tartom, a bírói pályázatok elbírálásának részletes szabályairól
szóló 7/2011(III.4.) KIM rendelet módosítását, amely során figyelemmel kell lenni a
bírók értékelésének megváltozott szabályaira, valamint arra, hogy a magasabb bírói
álláshelyekre történő pályázás esetén már más szempontok dominálnak az alkalmasság
megítélésénél. Nyilvánvaló, hogy egy kúriai bíró pályázatánál kisebb jelentősége van
egy évtizedekkel korábban más szakvizsgarendszerben elért eredménynek. A jelenlegi
pontozási rendszer nem kezeli azt a problémát sem, hogy az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) hatálybalépését
megelőzően nem volt a fogalmazóknak és a titkároknak a jelenlegihez hasonló
értékelési rendszere, így akik korábban voltak ilyen beosztásban a pontozásnál
hátrányosabb helyzetbe kerülnek.
A jelenlegi pontrendszerben a szakvizsga megszerzését megelőzően bíróságon eltöltött
szakvizsga szempontjából figyelembe vehető gyakorlati idő csak akkor értékelhető
további pontokkal, ha az fogalmazóként eltöltött időszaknak minősül, ez a
megkülönböztetés mindenképpen indokolatlan.
2.3.3. A bírói szolgálati jogviszony megszűnések
2013. májustól három visszahelyezett tanácselnök kérte bírói szolgálati viszonyának
megszüntetését és egyidejűleg részére átalány-kártérítés megállapítását.
Egy bíró szolgálati viszonyát a köztársasági elnök nyugállományba helyezés iránti
kérelmére 2013. november 19. napjával szüntette meg.
2.3.4. A kirendelések gyakorlata
A 2012-ben kidolgozott kirendelési terv szerint 2012. március, április, illetve
szeptember 1-jétől kezdődően három-három hónapos időszakokra, időszakonként kb. 10
bíró került kirendelésre az ítélőtáblákról és a törvényszékekről. A kirendelt bírák
kiválasztása egyéni jelentkezés alapján történt, minden esetben az érintett ítélőtáblai,
illetve törvényszéki elnök írásbeli hozzájárulása alapján.
2013. december 31-ig összesen 18 bíróságról 30 bíró érkezett kirendeléssel a Kúriára,
esetenként a kirendelés időtartamának meghosszabbítására is sor került.
A Kúria Büntető Kollégiumába összesen hét, a Polgári Kollégiumba összesen tíz, míg a
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Közigazgatási – Munkaügyi Kollégiumba összesen tizenhárom bíró került az év
folyamán kirendelésre.
2.3.5. A tárgyév december 31-én betöltött bírói álláshelyek megoszlásának jellemzői
(gyakorlati idő és nemek szerint)
gyakorlati idő

Férfi

Nő

Összesen

10 év alatt

4

-

4

10-15 év között

1

3

4

16-20 év között

6

10

16

21-25 év között

9

9

18

26-30 év között

8

7

14

31-40 év között

13

13

25

40 év felett

1

0

1

Összesen:

41

41

84

2.3.6. A három hónapon túl üres álláshelyek száma tárgyévben
2013-ban nyolc kúriai bírói álláshely volt három hónapon túl üres, ezek az álláshelyek
az év folyamán részben a korábban felmentett bírák visszahelyezése folytán, részben
pályázat útján folyamatosan betöltésre kerültek.
2.3.7. Az igazgatási, illetve a bíróság alaptevékenységén túli feladatokkal
(sajtószóvivő, biztonsági vezető, instruktor stb.) tartósan megbízott bírók száma, a
feladat jellege
A Kúrián három kúriai bíró és egy beosztott bíró lát el igazgatási feladatokat. Dr. Erőss
Monika a Bjt. 29. §-a alapján főtitkárként az Elnöki és az Ügykezelő Irodát, az
Informatikai Osztályt, míg dr. Suba Ildikó személyzeti vezetőként a Személyzeti,
Munkaügyi és Oktatási Osztályt felügyeli, valamint az elnök által átruházott jogkörben
eljárva az igazságügyi alkalmazottak tekintetében ellátja a munkáltatói jogokat. Dr.
Csák Zsolt a Kúria biztonsági vezetője. Dr. Banicz Erika, beosztott bírói tevékenysége
mellett sajtószóvivői feladatokat lát el.
2.4 A bírósági titkári létszámhelyzet
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2.4.1. Az engedélyezett/ tényleges/dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai tárgyév
január 1. és december 31. között
A titkárok engedélyezett létszáma 18, év közben több alkalommal túlbetöltésre került
sor, amelyet a titkárrá kinevezett tisztviselő (tanácsjegyző) megüresedett álláshelyén
felszabaduló illetmény terhére finanszírozott a bíróság.
A Kúria és az OBH stratégiájával összhangban ebben az évben elkezdődött az a
folyamat, amelynek eredményeként a tartós tényleges titkári foglalkoztatás
megszüntetésére kerül sor. Tekintettel arra, hogy a Kúrián nincsenek olyan feladatok,
amelyeket a titkárok önálló hatáskörben végezhetnének, ennek a foglalkoztatási
formának a hosszabb időtartamon keresztüli fenntartása indokolatlan.
A titkárok által ténylegesen állátott feladatok a szakvizsga előtt álló tanácsjegyzők által
elláthatók, a megüresedő titkári álláshelyek átalakításával pedig lehetővé válik egy
olyan főtanácsadói rendszer kialakítása, amely a jövőben hatékonyan képes segíteni a
bírók érdemi munkáját.
2.4.2. A tartós távollétek (tartama, okok szerinti megoszlás)
A 2013. december 31. napján állományban lévő titkárok közül gyermek gondozása
miatti fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt nyolcan minősülnek tartósan
távollévőnek. (Dr. Bodonovich Klára 2013.08.04. napjától, Dr. Budainé dr. Zajános
Krisztina 2013.02.13. napjától, Dr. Halmos Szilvia 2011.01.01. napjától, Dr. Holló
Ágnes 2013.12.05. napjától, Dr. Mezei Zsófia 2009.02.06. napjától, Nagyné dr. Egyed
Gabriella 2011.09.17. napjától, Dr. Surányi Tímea 2013.12.12. napjától, Dr. Szőllősi
Virág 2010.10.06. napjától)
2.4.3. A tárgyév december 31-én betöltött álláshelyek megoszlása (gyakorlati idő és
nemek szerint)
A kúriai titkárok (23 fő) 53%-ának gyakorlati ideje 5 év alatti, 46%-ának gyakorlati
ideje 5 és 10 év közötti, 1%-ának gyakorlati ideje 10 és 15 év közötti. A 23 titkárból 6
férfi és 17 nő.
2.5. A bírósági fogalmazói, tanácsjegyzői létszámhelyzet
2.5.1. Az engedélyezett/tényleges fogalmazói, tanácsjegyző létszámhelyzet lényegi
változásai tárgyév január 1. és december 31. között
A Kúrián a fogalmazók engedélyezett és betöltött létszáma egy, aki 2001. június 17.
napjától gyermekei gondozása céljából tartósan távollévőnek minősül. A Kúrián a jogi
szakvizsgához szükséges gyakorlati időt tanácsjegyzői beosztásban is meg lehet
szerezni. A Kúrián összesen tizenkilenc tanácsjegyző tevékenykedik felsőfokú
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képzettségű tisztviselői álláshelyen.
2.5.2. A tárgyév december 31-én betöltött álláshelyek megoszlása (gyakorlati idő és
nemek szerint)
A kúriai fogalmazó gyakorlati ideje eléri a 15 évet. (A Kúria egy bírósági fogalmazója
nő.) A három év alatti gyakorlati idővel rendelkező jogi munkakört ellátó tanácsjegyzők
közül nyolc nő és kettő férfi, a három és öt év közötti gyakorlati idővel rendelkezők
közül kettő férfi és négy nő, az ötnél több gyakorlati idővel rendelkező három
tanácsjegyző pedig nő.
2.6 A bírósági ügyintézői létszámhelyzet
2.6.1. Az engedélyezett/tényleges/dolgozó létszámhelyzet lényegi változásai a
tárgyév január 1. és december 31. között
A Kúrián a bírósági ügyintézők engedélyezett és betöltött létszáma változatlanul 15.
2.6.2. A tárgyév december 31-én betöltött bírósági ügyintézői álláshelyek
megoszlása (gyakorlati idő és nemek szerint)
A Kúrián foglalkoztatott 15 bírósági ügyintéző közül egy férfi, aki öt év alatti
ügyintézői gyakorlati idővel rendelkezik, a nők közül tizenhárman rendelkeznek öt és
tíz év közötti, egy pedig öt év alatti gyakorlati idővel. A bírósági ügyintézők közül
ketten az Ügykezelő Irodán, hatan igazgatási tanácsok mellett végzik feladataikat.
A jövőben fokozott figyelmet kívánok fordítani arra, hogy bírósági ügyintézői
kinevezésre csak abban az esetben kerüljön sor, ha a betöltendő munkakör az ilyen
jellegű kinevezést indokolja.
2.7. Az egyéb igazságügyi alkalmazottak létszámhelyzete
2.7.1 Az engedélyezett/tényleges/dolgozó létszámhelyzet tárgyévi változása
2013-ban a felsőfokú és középfokú végzettségű igazságügyi alkalmazottak aránya nőtt
az alapfokú végzettségű dolgozókkal szemben, amelyhez igazodóan került kialakításra
az engedélyezett létszám.
2.7.2. A pályázatokkal kapcsolatos gyakorlatok, tapasztalatok.
A nem jogi végzettségű igazságügyi alkalmazottak tekintetében pályázati kiírás csak a
főosztályvezetői állások betöltése esetén kötelező, amelyre 2013. évben nem került sor.
Az egyéb igazságügyi alkalmazottak tekintetében az üres álláshelyek betöltésére

19

álláshirdetésre beadott, illetve álláskereső motivációs levél mellékleteként beadott
önéletrajzok feldolgozása után a megfelelő végzettségű és szakmai ismeretekkel
rendelkező jelentkezők közül a szervezeti egységek bevonásával kerül sor. 2013. évben
egy-egy álláshirdetésre 50-100 közötti pályázó nyújtotta be a jelentkezését.
2.7.3. A tartós távollétek (tartama, okok szerinti megoszlás)
Az igazságügyi alkalmazottak esetében a tartós távollétek indoka nagyrészt a
gyermekük gondozása céljából engedélyezett fizetés nélküli szabadság. Az év folyamán
a tartósan távollévők létszáma átlagosan 18 fő volt, amelynek 5%-a erejéig volt
igazságügyi alkalmazott tartós betegség folytán távol.
2.7.4. A három hónapon túl üres álláshelyek száma a tárgyévben
2013-ban összesen 24 álláshely tekintetében fordult elő, hogy az álláshely három
hónapon túl nem volt betöltve. Ezen üres igazságügyi alkalmazotti álláshelyeken
felszabaduló illetménykeret fedezte az év közbeni változó létszámú titkári és írnoki
túlbetöltések illetményfedezetét.

2.7.5. A fizikai alkalmazottak munkaköreinek megnevezése és az egyes munkakört
betöltők száma
A Kúrián foglalkoztatott 71 fizikai alkalmazott közül huszonnyolcan takarítónő, hárman
segédmunkás, heten rendész, öten gépkocsivezető, tizenöt szakipari dolgozó, hárman
telefonközpontos, tízen pedig hivatalsegéd munkakörben dolgoznak. A szakipari
dolgozók (egy kárpitos, két festő, egy festő és burkoló, egy asztalos, egy vízvezeték
szerelő, egy lakatos, két villanyszerelő, egy kőműves, egy csőszerelő-lakatos, egy fűtő,
egy burkoló és két nyomdai dolgozó) látják el a Kúrián kívül a Legfőbb Ügyészség, a
Fővárosi Ítélőtábla részére is az épületben felmerülő szakipari feladatokat.

3. A Kúria ügyforgalmi adatai
3.1. Az ügyérkezés, a befejezés, a folyamatban maradt ügyek általános
adatai/tendenciái az előző három év viszonylatában
Az alábbi táblázatban az egyes szakágak összesített (valamennyi ügytípus adatainak
egybe számításával képzett) ügyforgalmi adatai olvashatók. A KözigazgatásiMunkaügyi Kollégium Közigazgatási Szakágának adataiban 2013 évben az
önkormányzati és választási ügyek adatai is szerepelnek.)
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2011

2012

2013

Érkezett Befejezett Folyamatban Érkezett Befejezett Folyamatban Érkezett Befejezett Folyamatban
Büntető
Kollégium
Közigazgatási

1480

1442

240

1661

1649

252

1557

1613

196

1820

1797

1048

1824

1625

1247

1710

1977

980

1071

1273

795

852

959

688

765

997

456

3002

2796

1173

2708

2584

1297

2357

2645

1009

413

425

133

395

336

192

380

415

157

-

Munkaügyi
Kollégium
Közigazgatási
Szakág
Közigazgatási

-

Munkaügyi
Kollégium
Munkaügyi
Szakág
Polgári
Kollégium
Polgári Szakág
Polgári
Kollégium
Gazdasági
Szakág

A táblázat adatainak elemzéséből megállapítható, hogy a Büntető Kollégiumban a 2012es évhez képest kis mértékben csökkent ugyan a befejezések száma, de a Kollégium
valamennyi vizsgált időszakban szinte teljes mértékben fel tudta dolgozni az érkezést. A
2013-as évben a befejezések száma jóval meghaladta az érkezést, ami a bírói
munkateljesítmény és a munkaszervezés hatékonyságára utal.
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A fenti oszlopdiagram a Büntető Kollégium utolsó három éves összesített érkezési és
befejezési adatait mutatja meg, míg a grafikon a folyamatos ügyek számának alakulását
ábrázolja.
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium mindkét szakágában a 2013. évet megelőző
három évben összességében kedvezőtlen ügyforgalmi tendenciák jelentkeztek, amely
elsősorban az érkezésekhez képest a befejezések számának elmaradását, és a
folyamatban lévő ügyek számának lassú emelkedését jelentette. Mindhárom előző
évben az érkezések és a befejezések hasonló adatokat jelentettek, de egyértelműen
látható volt az ügyforgalmi statisztika – fokozatos - kedvezőtlenebbé válása.
2013-ban ez a tendencia megfordult a Közigazgatási Szakágban a befejezett ügyek
száma mintegy 270-nel haladta meg az érkezett ügyek számát, ami a folyamatban lévő
ügyek számának jelentős csökkenését is eredményezte. Ennek eredményeként a
Közigazgatási Szakágban 1000 alá esett a folyamatban lévő ügyek száma, amely szintek
elérése a középtávú célkitűzésekben szerepelt.
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Közigazgatási Szakágában az előbbi két év
érkezési adatai körülbelül azonosak. 2013. évben az érkezett ügyek száma kismértékben
csökkent, de a befejezés erőteljes növekedést mutat az előző évekhez képest. A
befejezések száma abszolút értékben, a korábbi évekhez viszonyítottan az egyik
legmagasabbnak tekinthető.

22

A fenti oszlopdiagram a Közigazgatási Szakág utolsó három éves összesített érkezési és
befejezési adatait ábrázolja, míg a grafikonon a folyamatos ügyek számának csökkenése
látható.
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Munkaügyi Szakágában mind az ügyérkezés
mind a befejezett ügyek száma a 2011-es évhez képest több, mint 20 %-os csökkenést
mutat. A befejezett ügyek száma mintegy 230-al haladta meg az érkezett ügyek számát
ami a folyamatban lévő ügyek számának jelentős csökkenését eredményezte. Ennek
eredményeként 500 alá esett a folyamatban lévő ügyek száma. A Munkaügyi Szakágban
három tanács ítélkezik, így egy tanácsra átlagosan 150 ügy jut.

A fenti oszlopdiagram a Munkaügyi Szakág utolsó három éves összesített folyamatos
csökkenést mutató érkezési adatait ábrázolja, míg a grafikonon a folyamatos ügyek
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számának egyenletes csökkenése rajzolódik ki.

A Polgári Kollégium Polgári Szakágában a csökkenő ügyérkezési adatokban
valószínűleg a felülvizsgálati értékhatár emelésének és a hivatalból történő elutasítás
esetén megfizetendő mérsékelt illeték bevezetésének hatása mutatkozott meg, mert az
ügyérkezés nemcsak a 2011-es ügyérkezési csúcshoz, de a 2012-es ügyérkezési adathoz
képest is jelentősen csökkent, mind a felülvizsgálati (-14%), mind a fellebbezett (-24%)
ügyek vonatkozásában, míg az egyéb ügyek száma 2012-höz képest gyakorlatilag nem
változott. Ezekben az adatokban azonban még értelemszerűen nem tükröződik a Pp.
271.§ (2) bekezdése 2013. június 1-jén hatályba lépett – a felülvizsgálati értékhatár alól
széles körben kivételeket megállapító - módosításának hosszú távú hatása.

A fenti oszlopdiagram a Polgári Kollégium Polgári Szakágának utolsó három éves
összesített (2013-ban erős csökkenést mutató) érkezési és befejezési adatait mutatja
meg, míg a grafikonon a folyamatban maradt ügyek 2013. évi csökkenése ábrázolódik.
A Polgári Kollégium Gazdasági Szakágában a kis mértékben (-4%) folyamatosan
csökkenő érkezés mellett a befejezés-szám a 2012. évi erős csökkenéshez képest
jelentősen növekedett (23,5%-kal), megközelítette a 2011. évi adatokat, ami a
folyamatos ügyek számának jelentős csökkenését (-18%) eredményezte.
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A fenti oszlopdiagram a Gazdasági Szakág utolsó három éves összesített érkezési (2011től folyamatosan csökkenő ) és befejezési adatait mutatja meg, míg a grafikonon a
folyamatos ügyek számának utolsó három éves változása ábrázolódik.

3.2. Az ügyforgalmi adatok alakulása az egyes szakágakban
3.2.1. Büntető Kollégium
- 2012. évről áthozott ügyek száma:
- 2013. évben érkezett ügyek száma:
befejezett ügyek száma:
folyamatban maradt ügyek száma:
Ügycsoportonkénti bontások:
Érkezett ügyek:
felülvizsgálat (Bfv.):

1015

252
1557
1613
196
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fellebbezett (Bkf.)
harmadfok (Bhar.)
bíróság kijelölése (Bkk.)
törvényességi (Bt.)
kifogás (Bkif.)
semmisségi (Bsf.Ntf.)
Összesen:

379
29
100
8
24
2
1557

Befejezett ügyek:
felülvizsgálat (Bfv.):
fellebbezett (Bkf.)
harmadfok (Bhar.)
bíróság kijelölése (Bkk.)
törvényességi (Bt.)
kifogás (Bkif.)
semmisségi (Bsf.,Ntf.)
Összesen:

1074
383
29
93
8
24
2
1613

Folyamatban maradt ügyek:
felülvizsgálat (Bfv.):
fellebbezett (Bkf.)
harmadfok (Bhar.)
bíróság kijelölése (Bkk.)
törvényességi (Bt.)
Összesen:

163
12
7
11
3
196

Vegyes ügyként (nem elnöki számra iktatott) ügyek statisztikája
2013. évben érkezett vegyes ügyek száma:
2013. évben befejezett vegyes ügyek száma:

924
943

A Büntető Kollégiumban a 2013. évben befejezett felülvizsgálati ügyek száma 1082
volt, az elbírálás időtartamát nézve az ügyek több mint a fele (707) 0-3 hónapon belül
került befejezésre, a többi ügy 3- 12 hónap között fejeződött be. 2013-ban 1 éven túli
pertartamú ügy nem volt.
2013. évben a Büntető Kollégiumban „kiemelt ügy” nem érkezett.
3.2.2. Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium
3.2.2.1. Közigazgatási Szakág
Ügycsoportonkénti bontások:
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Érkezett ügyek:
felülvizsgálat
fellebbezett
önkormányzati, választási, népszavazási
egyéb ügyek
kifogás
Összesen:

1495
12
101
101
1
1710

Befejezett ügyek:
felülvizsgálat
fellebbezett
önkormányzati, választási, népszavazási
egyéb ügyek
kifogás
Összesen:

1759
21
99
97
1
1977

Folyamatban maradt ügyek:
felülvizsgálat
fellebbezett
önkormányzati, választási, népszavazási
egyéb ügyek
kifogás
Összesen

956
17
7
0
980

Vegyes ügyként (nem elnöki számra iktatott) ügyek statisztikája
2013. évben érkezett vegyes ügyek száma:
2013. évben befejezett vegyes ügyek száma:

90
91

A Közigazgatási Szakágban összesen 1495 felülvizsgálati ügy érkezett, valamint 101
önkormányzati, választási és népszavazási ügy, és 114 db egyéb ügy. A felülvizsgálati
ügyek száma a 2011. évi 1764-es érkezéshez képest csökkenést mutat, ugyanakkor a
befejezett felülvizsgálati ügyek száma 2013-ban jóval meghaladta az érkezett ügyek
számát, és ez a folyamatos ügyek előző évekhez képest erőteljes csökkenését mutatja.
A 2013. évben befejezett felülvizsgálati ügyek száma 1759 volt, az elbírálás időtartamát
nézve az ügyek közel ¼-e (423) 0-6 hónapon belül, majdnem a fele (841) 6-12 hónapon
belül került befejezésre. Az egy évet meghaladóan elbírált ügyek száma 495 volt.
A Közigazgatási Szakág 2013. évi ügyforgalmi helyzetét az ügyérkezést jelentősen
meghaladó befejezés és ez által a folyamatban lévő ügyek számának markáns
csökkenése jellemezte. A felülvizsgálati ügyérkezés a felülvizsgálati szabályok
változása alapján alatta maradt a korábbi évek ügyérkezésének, 2011. évben összesen
1796 ügy, 2012. évben 1696 ügy, 2013. évben pedig 1507 ügy érkezett. A befejezések
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száma ugyanakkor az előző két év számát meghaladta, mivel 2011. évben 1774, 2012.
évben 1514, 2013-ban pedig 1780 ügy került befejezésre. Ez azt eredményezte, hogy
hosszú idő után a Közigazgatási Szakágban a folyamatban lévő ügyek száma 1.000 alá
csökkent (956-ra), ami jelentős javulás a 2011. évi 1047, valamint a 2012. évi 1229
ügyszámhoz képest. A Közigazgatási Szakág esetében arra is utalni kell, hogy 20122013. években a bírói tevékenység felső korhatárára vonatkozó szabályok a létszámban
és a tanácsok összetételében folyamatos változásokat hoztak, valamint sor került a
tanácsszerkezet átalakítására is. 2013 második félévére a szervezeti és személyi
változások lezárultak és a kialakított ítélkezési struktúra ebben az időszakban már
kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
3.2.2.2. Munkaügyi Szakág
Ügycsoportonkénti bontások:
Érkezett ügyek:
felülvizsgálat
egyéb ügyek
Összesen:

740
25
765

Befejezett ügyek:
felülvizsgálat
egyéb ügyek
Összesen:

974
23
997

Folyamatban maradt ügyek:
felülvizsgálat
egyéb ügyek
Összesen

454
2
456

Vegyes ügyként (nem elnöki számra iktatott) ügyek statisztikája
2013. évben érkezett vegyes ügyek száma:
2013. évben befejezett vegyes ügyek száma:

82
81

A Munkaügyi Szakág ügyforgalmi helyzetét 2013. évben kedvezőnek lehet minősíteni,
azzal együtt, hogy a korábbi években jelentkező hátralék feldolgozása csak részben
történhetett meg. Ez elsősorban az elbírálások időszerűségében jelentkezik, mivel a
Szakágban jelenleg is jellemző a félévet meghaladó, de inkább egyéves határidőhöz
közelítő elbírálási időtartam és a Szakágban mindössze 4 db 1 éven túli pertartamú ügy
maradt folyamatban.
2013. évben Munkaügyi Szakágban a felülvizsgálati ügyek számának folyamatos
csökkenése és a befejezések érkezést meghaladó jellege határozta meg az ügyforgalmi
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helyzetet. 2011. évben a szakágban 1047 ügy érkezett, 2012. évben 841, 2013. évben
pedig 740. A Munkaügyi Szakág 2011-ben 1248 ügyet, 2012-ben 947 ügyet, 2013-ban
pedig 974 ügyet fejezett be. Ez azt is eredményezte, hogy amíg 2011. januárjában 1.000
ügy körül volt a szakágban a folyamatban lévő felülvizsgálati ügyek száma, addig 2013.
év végére ez a szám kevesebb mint a felére, egészen pontosan 454-re csökkent. 2013. év
eredménye korábbi évekhez képest azért is kimagasló, mivel a befejezések száma a
korábbi évekhez képest ez évben haladta meg legnagyobb mértékben (mintegy 230-cal)
az érkezett ügyek számát.
3.2.3. Polgári Kollégium
3.2.3.1. Polgári Szakág
Ügycsoportonkénti bontásban:
Érkezett ügyek:
felülvizsgálat
fellebbezett
egyéb ügyek
kifogás
Összesen:

1869
120
351
17
2357

Befejezett ügyek:
felülvizsgálat
fellebbezett
egyéb ügyek
kifogás
Összesen:

2135
135
356
19
2645

Folyamatban maradt ügyek:
felülvizsgálat
fellebbezett
egyéb ügyek
kifogás
Összesen

947
32
29
1
1009

Vegyes ügyként (nem elnöki számra iktatott) ügyek statisztikája
2013. évben érkezett vegyes ügyek száma:
2013. évben befejezett vegyes ügyek száma:
3.2.3.2. Gazdasági Szakág
Ügycsoportonkénti bontásban:

404
398
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Érkezett ügyek:
felülvizsgálat 315
fellebbezett 63
egyéb ügyek 0
kifogás 2
Összesen: 380
Befejezett ügyek:
felülvizsgálat 338
fellebbezett 77
egyéb ügyek 0
kifogás 0
Összesen: 415
Folyamatban maradt ügyek:
felülvizsgálat 135
fellebbezett 20
egyéb ügyek 0
kifogás 2
Összesen 157
Vegyes ügyként (nem elnöki számra iktatott) ügyek statisztikája
2013. évben érkezett vegyes ügyek száma: 26
2013. évben befejezett vegyes ügyek száma: 20
A Polgári Kollégium két szakágához (polgári szakág, gazdasági szakág) 2013. évben
2737 ügy érkezett (ebből felülvizsgálati ügy 2184, fellebbezett ügy 183, nemperes ügy
(kijelölés, elfogultság) 351, eljárás elhúzódása miatti kifogás 19. Összehasonlításképpen
ugyanez a szám 2012. évben az említett két szakágra nézve 3103 volt, vagyis az
ügyérkezés mintegy 12 %-kal csökkent. A befejezett ügyek száma 3060 volt (140
üggyel több, mint az előző évben). A folyamatban lévő ügyek száma 2013. év végén
1168 volt, 331 üggyel kevesebb, mint az előző évben. A befejezett ügyekből 64 db „elvi
ügyként”, 60 db pedig „munkaigényes ügyként” nyert befejezést. 2013-ben 16 polgári
és 25 gazdasági kiemelt ügy érkezett, 2013-ben a két szakágban összesen 43 kiemelt
ügyet fejeztek be (20 polgári, 23 gazdasági), 13 üggyel többet, mint 2012-ben.
A kollégiumban mindezeken felül 2013-ben még 430 vegyes ügy is érkezett, amelyből
418 elintézést nyert.
Tanácsonként 130-150 folyamatban levő ügy van; kivételt képez a két nagytanács (P. I.
és P. III.), ahol a folyamatban lévő ügyek száma a 200-at is meghaladta, valamint a P.
IV. tanácsot, ahol a folyamatban maradt ügyek száma 100 körüli volt. Az ügyek 53,86
%-a 6 hónapon belül, 43,1 %-a 6 hónap és egy év között befejeződik, és csak 93 ügy (az
ügyek alig több mint 3 %-a) fejeződött be egy éven túl.
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Az ügyforgalmi adatok alakulása szempontjából megjegyezendő, hogy a Kollégium
2013-ban is éves átlagban 2 fő létszámhiány mellett működött (két, korábban
nyugdíjazott bíró februártól állt ismét munkába, két üres álláshely pedig szeptember 1jével, illetve október 1-jével került betöltésre. Az év végére a kollégium már elérte a
teljes (33 fős) létszámot, és a tanácselnöki helyek (14 fő) is betöltésre kerültek.
Megemlítendő még, hogy 2013 évben a kollégium munkáját folyamatosan 5 kirendelt
bíró is segítette. A magasabb befejezés-szám egyértelműen az üres bírói álláshelyek
betöltéséből és a kirendelt bírák alkalmazásából fakadó többlet-befejezést tükrözi.
3.3. Az időszerűségi adatok - különösen az éven túl folyamatban maradt ügyek
alakulása

A Büntető Kollégium időszerűségi mutatói megfelelnek az elvárásoknak. A folyamatos
ügyek több mint háromnegyede fél éven belüli, éven túli ügy nincs. Ugyanakkor az
utóbbi három év időszerűségi mutatóiból rajzolt grafikonról leolvasható, hogy a 0-3
hónap között folyamatos ügyek százalékos aránya enyhén csökken, a 3-6 illetve a 6-12
hónap közötti ügyek aránya pedig enyhén emelkedik, ami annyit jelent, hogy a
folyamatos ügyek pertartama kis mértékben növekszik.
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A Közigazgatási Kollégium Közigazgatási Szakágában a folyamatban maradt ügyek
kicsivel több, mint fele fél éven belüli pertartamú, a 43 db éven túli ügy mellett az
ügyek 38 %-a 6 és 12 hónap közötti. A szakágban folyamatban maradt felülvizsgálati
ügyek pertartam szerinti megoszlását ábrázoló kimutatás szerint megállapítható, hogy
495 felülvizsgálati ügy egy éven túl került befejezésre, vagyis éves szinten jelentős
számú ügy válik éven túlivá, noha ez az év végi statisztikában nem jelenik meg. Az
utóbbi három év időszerűségi folyamatait bemutató grafikonról is leolvasható, hogy a
folyamatban maradt ügyek között 2013-ban a 2012-ben nagyobb százalékos arányt
képviselő fél éven túli pertartamú ügyek aránya csaknem visszaesett a 2011. évi szintre.
A Közigazgatási Szakág egyes ítélkezési területein a Polgári perrendtartásban írt 120
napos határidő is megközelíthetővé vált, ugyanakkor tovább emelkedett a 2012. évihez
képest az éven túli ügyek százalékos aránya, ami szintén az időszerűség kismértékű
romlására utal.
Éven túli ügyek döntően a pénzügyi ítélkezés területén jelentkeztek, melynek oka az,
hogy a Kúria pénzügyi ítélkező tanácsai a legmagasabb folyamatban lévő ügyszámmal
dolgoztak hosszabb ideje. Az éven túli ügyek száma 2013 év végére tovább emelkedett,
azonban ennek mértéke a korábbi évekhez képest alacsonyabb, a megtett igazgatási
intézkedésekre tekintettel. A Közigazgatási Szakágban 2013. szeptember 1. napjától az
éven túli ügyek feldolgozásához újabb pénzügyi tanács került felállításra, melynek
működéséhez a szakág bírái többletmunkával biztosítják.

A Munkaügyi Szakágban az éven túli folyamatos ügyek arányát csak az elmúlt évben
sikerült a 2012. évhez képest drasztikusan csökkenteni. A folyamatban lévő ügyek
jelentős csökkenése a gyakorlatban azt eredményezte, hogy a munkaügyi és társadalombiztosítási ügyekben az átlagos elbírálási határidő egy év alá csökkent. Az év közben
éven túlivá váló, az év folyamán befejezett ügyek száma kifejezetten magas (2013-ban
221 éven túli ügy került befejezésre), amely adat arra utal, hogy végül a 6-12 hónap
közötti pertartamú ügyek jelentős hányada is éven túli ügyként kerül befejezésre.
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A Polgári Szakág folyamatban maradt ügyeinek több mint háromnegyede (77 %) fél
éven belüli pertartamú, éven túli ügy 2013. december 31-én csak 16 volt, azonban 2013ban 91 éven túli ügyet fejezett be a szakág, ami arra utal, hogy a folyamatban maradt
ügyek számához képest nem jelentős arányban (1,59%), de a Polgári Szakágban is
előfordulnak hosszabb pertartamú ügyek.
Az utóbbi három év időszerűségi mutatóiról készített grafikonról az olvasható le, hogy a
szakág folyamatban maradt ügyeinek belső arányai 2013 évben kis mértékben javultak
(nagyobb mértékben nőtt a 0-3 és 3-6 hónap közötti, és csökkent 6-12 hónap közötti
pertartamú ügyek százalékos aránya, mint amilyen mértékben az 1 éven túli ügyek
aránya nőtt), ugyanakkor még mindig nem olyan kedvezőek, mint három évvel
korábban. A csökkenő ügyérkezés és a bírói létszámhelyzet javulása mellett azonban
reális esély van a korábbi időszerűségi mutatók elérésére is.

A Gazdasági Szakágban a folyamatban maradt ügyek közel négyötöde (78,99%) fél
éven belüli pertartamú, éven túli ügy nincs, év közben mindössze két 1 éven túli ügy
került befejezésre.
Az utóbbi három év időszerűségi adatait bemutató grafikonon látszik, hogy a fél évet
meghaladó pertartamú ügyek aránya a 2012. évi erős emelkedést követően jelentősen
csökkent, azonban még nem érte el a 2011. évi szintet. A 0-3 hónap közötti ügyek
százalékos aránya emelkedett, míg a 3-6 hónap közötti pertartamú ügyek aránya
csaknem változatlan maradt. A Szakággal szembeni igazgatási elvárás a jövőre nézve
az, hogy a 2013. évi kedvező folyamatok fenntartása révén elérje a korábbi időszerűségi
mutatókat.
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4. A bírák teljesítménye (a mérésre kialakított módszerek, a közzététel módja)
A bírák teljesítményének mérésére a havi egyéni bírói statisztikai adatszolgáltatás
alapján történik. A statisztikai adatlapon feltüntetésre kerül, hogy a tanácselnök/bíró
hány ügyben elnökölt, hány ügyben adott elő, hány ügyben volt szavazó tárgyaláson,
illetve tanácsülésen bizonyos esetekben az ügy bonyolultságának vagy
munkaigényességének súlyozásával.. Az adatlapon az is feltüntetésre kerül, hogy a
fentieket a saját tanácsában, vagy más tanácsban végezte. A megadott számadatokra
pontszámítás is történik: az elvi jelentőségűként jelzett ügyeket hármas szorzóval, a
különösen munkaigényesnek jelzett ügyeket kettes szorzóval kell figyelembe venni az
1/2012. számú elnöki utasítás értelmében. Ezen túlmenően az adatlap tartalmazza az
adott Kollégium elvi munkájában való részvételre vonatkozó adatokat is.
A bírói ítélkezés tevékenységének teljesítése a BIIR informatikai rendszer alapján
meghatározható, a kollégium vezetője és helyettes vezetője a tanácsok teljesítményét,
valamint az egyéni teljesítmény alakulását havi rendszerességgel figyelemmel kíséri. A
teljesítmény körében ugyanakkor nem jelennek meg az ítélkezésen kívüli feladatok, s ez
szükségessé teszi a teljesítmény mérésére vonatkozó szabályozás továbbfejlesztését.
A bírói egyéni statisztikai lapok félévente összesítésre kerülnek, az összesítőket a
kollégiumvezetők minden bírónak megküldik e-mail útján (KÜSZ 17. §). A tanácsok
havi tevékenységéről készített kimutatás pedig az Intranetes oldalon kerül közzétételre.

5. A bírósági
foglalkoztatása:

titkárok,

fogalmazók,

tanácsjegyzők,

bírósági

ügyintézők

A jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy bírósági titkár a Kúrián önálló hatáskörben
eljárjon, erre tekintettel a titkárokat az ítélkező tanácsok mellett foglalkoztatjuk.
A bírósági titkárok és a tanácsjegyzők a tanácsok mellett látnak el tárgyalás-előkészítő
tevékenységet, valamint határozat-tervezeteket készítenek. Elvégzik a szükséges
joganyag kigyűjtését, vezetik a tárgyalási jegyzőkönyvet, valamint részt vesznek az
anonimizálási munkában. A bírósági titkárok egy része részt vesz a kollégiumok elvi
munkájában is.
A bírósági ügyintézők egy része igazgatási tanácsokba beosztva a tanácselnök irányítása
mellett végzi a munkáját, a foglalkoztatás jellege tanácsonként eltérő, részben a
tanácsjegyzők munkájával azonos tevékenységet végeznek.
6. A bírók, igazságügyi alkalmazottak képzése a Kúrián
6.1 A bírók képzése, önképzése, képzettsége, oktatási tevékenysége
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Az OBH elnöke által – a jogszabályi változások miatt – elrendelt kötelező komplex
képzést (Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Szabálysértési törvény, Munka törvénykönyve)
a kúriai bírák részben előadáson való részvétel útján, részben e-learning oktatás
keretében teljesítették.
Az új Ptk. hatályba lépése kapcsán bíráink a Kúria Polgári Kollégiuma által tartott belső
értekezleteken, kollégiumi üléseken tartott konzultáció és előadás keretében készültek
fel az új jogszabály alkalmazására, továbbá részt vettek a Magyar Igazságügyi
Akadémia által szervezett helyi Ptk. képzéseken is. Ezen túl a Kúria bírái rendszeresen
részt vesznek a központi oktatási tervben meghirdetett oktatásokon is. (MIA képzések: 6
képzésen 11 bíró vett részt.)
A Kúriai bírák jelentős része, mint kijelölt jogi szakvizsga-bizottsági tag közreműködik
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által szervezett Jogi Szakvizsgák
lebonyolításában, valamint előadóként vesz részt a Magyar Igazságügyi Akadémián
tartott központi bírósági oktatásokon. 2013. évben 29 kúriai bíró működött közre
oktatóként a Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett képzéseken, ahol több mint
ötven előadás és szakmai konzultáció megtartásával járultak hozzá a program szakmai
sikeréhez.
A Kúriai bírái nyelvi képzésen is részt vesznek, ahol részben a már elsajátított
nyelvtudásukat erősítik, részben új nyelve(ke)t sajátítanak el magas szintű nyelvtudással
rendelkező kúriai tanácsjegyző segítségével.
6.2. A fogalmazók, a tanácsjegyzők valamint az egyéb igazságügyi alkalmazottak
képzése
A Magyar Igazságügyi Akadémia által szervezett bírósági közvetítői képzés a kúriai
titkárok körében nagy érdeklődésre tartott számot, tekintve, hogy az új Ptk.
hatálybalépésével a bírósági közvetítői eljárások számának növekedésére lehet
számítani.
Titkáraink nagy része jelentkezett a mediációs képzésre, azonban a túljelentkezésre
figyelemmel a Kúria részéről csak 6 fő részvételére volt lehetőség.
Az OBH elnöke által elrendelt kötelező képzést (Alaptörvény, Iasz.) a Kúria
igazságügyi alkalmazottai e-learning képzés keretében teljesítették.
Az igazságügyi alkalmazottak rendszeresen részt vesznek a Magyar Igazságügyi
Akadémia központi oktatási tervében meghirdetett továbbképzéseken. (10 képzésen 6 fő
tisztviselő vett részt.)
A tanácsjegyzők bekapcsolódnak a Fővárosi Törvényszék szervezésében működő
fogalmazóképzésbe.
Az év során felkészítő képzésre került sor azon igazságügyi alkalmazottak tekintetében,
akik még nem rendelkeztek BÜSZ-vizsgával.
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6.3. A Kúria könyvtárának működése
6.3.1. A Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer
A bírósági könyvtárak állományának feldolgozása a Corvina Bírósági Integrált
Könyvtári Rendszerben (IKR) a 121/2006 OIT. határozat alapján történik. A bírósági
könyvtári-információs rendszer kialakításának célja az volt, hogy az ítélkezési munkát
segítő, egymással együttműködni képes könyvtári hálózat alakuljon ki, az egymástól
elszigetelt, különböző fejlettségi szinten álló könyvtárak helyett. Minden bírósági
intézmény azonos hozzáférési lehetőséget nyújtson a hozzá fordulóknak, és ezáltal
hozzájáruljon a munkafeltételekben, illetve a bíróságok közötti ellátottsági feltételekben
is megmutatkozó eltérések csökkentéséhez. A rendszer esélyegyenlőséget kíván
teremteni valamennyi bírósági felhasználó számára. A bírósági könyvtári-információs
rendszer lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy egységes könyvtári-információs
rendszer segítségével megtalálják a keresett dokumentumokat és információkat.
A Kúria elkötelezett támogatója a bírósági könyvtári-információs rendszer
fejlesztésének, és aktívan részt vesz kialakításában, működtetésében és fejlesztésében a
kezdetek óta. A Kúria Jogi Szakkönyvtárának teljes dokumentumállománya 56 ezer
dokumentum, ezáltal a bírósági intézmények közül a legnagyobb könyvtári
gyűjteménnyel rendelkező információs intézmény.
2013. szeptember 4-én került sor a Kúria, a Fővárosi Törvényszék és az OBH Magyar
Igazságügyi Akadémia meghívott szakmai vezetői és bírósági könyvtárosai
részvételével az első szakmai megbeszélésre a bírósági könyvtárak közötti
együttműködési lehetőségekről és a Kúria Jogi Szakkönyvtára állományának
feldolgozásáról.
Kúria dokumentumállománya
• Kúria teljes dokumentum állománya: 56 ezer dokumentum
• Könyv jellegű dokumentum: 42 ezer – feldolgozási együttműködésre
kiterjedő állományrész
• Időszaki kiadvány: 14 ezer
Terveink szerint az ütemtervnek megfelelő haladás eredményeképpen 2014. december
31-ig a Kúria Jogi Szakkönyvtára teljes (könyv jellegű) dokumentumgyűjteménye
feltárásra kerül a Corvina Bírósági Integrált Könyvtári Rendszerben.

6.3.2. A Könyvtár pénzügyi gazdálkodása és gyűjtemény gyarapodása
A Könyvtár 2013. évi gazdálkodását az alábbi táblázatban foglalt adatok jellemezték az
állománygyarapításra fordított költségek tekintetében (vétel):
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Szakkönyvek
Időszaki kiadványok
– szakmai
folyóiratok
Időszaki kiadványok
– közlönyök
Időszaki kiadványok
– napilapok
Egyéb
információhordozó
ÖSSZESEN

PÉLDÁNYSZÁM
276
254

FÉLESÉG
82

ÉRTÉK
1.526.679,- Ft
5.778.968,- Ft

18

5

1.930.140,- Ft

14

6

617.708,- Ft

3

3

48.750,- Ft
9.902.245,- Ft

6.3.4. Állományvédelem
A 2013-as évben is sor került a 2012-ben megjelent időszaki kiadványok archiválására,
köttetésére a felhasználói igények alapján.

6.3.5. A jogszabályi kötelezettségből adódó feladatok
A Kúria Jogi Szakkönyvtára az egységes kúriai szervezeti és bírósági jogszabályi
környezetnek való megfelelés érdekében aktualizálta és elkészítette új Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Az új könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. október 10-én hagytam jóvá.
A Költségvetési és Ellátási Főosztállyal és a Kúria független belső ellenőrével való
szoros szakmai együttműködésben elkészült a könyvtári gazdálkodás ellenőrzési
nyomvonala a működéshez szükséges kontrollpontokkal. Az új könyvtári Szervezeti és
Működési Szabályzat VI. melléklete, illetve a könyvtári gazdálkodás ellenőrzési
nyomvonala tartalmazza részletesen a könyvtári dokumentum-beszerzés menetét.
A Költségvetési és Ellátási Főosztály elkészítette a Könyvtárral és a Kúria független
belső ellenőrével való szoros szakmai együttműködésben a kötelezettségvállalás
rendjére vonatkozó szabályozást, tekintettel a Könyvtár pénzügyi működésére is. A
pénzügyi kötelezettség vállalás könyvtári rendjét és szabályait a Kötelezettségvállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzat
tartalmazza részletesen.
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6.3.6. Könyvtári / információs szolgáltatások a Kúria Könyvtárában
A Kúria Jogi Szakkönyvtárában jelenleg elérhető könyvtári szolgáltatások:


Helyben használat



Kölcsönzés



Könyvtárközi kölcsönzés



Technikai referensz szolgálat



Katalógus használat: cédula és online katalógus



Jogi online adatbázisok elérése és ezek segítségével szakirodalmi
információs igények kielégítése



Irodalomkutatás,
témakörben



a Kúria Jogi Szakkönyvtára által megrendelt időszaki kiadványok (pl.
közlönyök, szakfolyóiratok stb.) érkeztetése, feldolgozása és eljuttatása a Kúria
bírái és munkatársai számára




témafigyelés,

ajánló

bibliográfia

összeállítása

jogi

Fénymásolás
Digitalizálás – digitális fényképezőgép és multifunkcionális fénymásoló
(szkenner) segítségével

A Könyvtárban első rendű célunk a minél színvonalasabb könyvtári szolgáltatások
nyújtása.
2013-as évben elért eredmények a könyvtári-információs szolgáltatásfejlesztés
területén:




új szakirodalmi ajánló elindítása Kúria Könyvtári Ajánló címmel és elektronikus (emailen, intraneten) publikálása a Kúria minden munkatársa részére
Elnök úr, Elnökhelyettes úr, Főtitkár asszony és a Kollégiumvezetők részére
rendszerességgel eljuttatni a jogi tudományterületen szakirodalmi újdonságok
tájékoztató anyagát könyvtári állománygyarapítás céljából
könyvtárközi kölcsönzés, mint szolgáltatás újra indítása és hatékonyabbá tétele.

Az egységes könyvtári arculat kialakítása és információáramlás hatékonyabbá tétele
érdekében a Kúria Informatikai Osztálya létrehozott egy könyvtári e-mail címet:
lib@kuria.birosag.hu, amely reményeink szerint a felhasználóink számára megkönnyíti
a kommunikációt és erősíti a felhasználóinkkal való kapcsolattartást is.
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6.3.7. Infrastruktúra és eszközpark a Kúria Könyvtárában
A Kúria Jogi Szakkönyvtárának technikai felszereltsége 2013 decemberében:












4 db könyvtárosi számítógépes munkaállomás, internet-hozzáféréssel
1 db olvasói munkaállomás, internet hozzáféréssel (2012-es évben került
kialakításra)
4 db könyvtárosi nyomtató
2 db fénymásoló
1 db multifukcionális nyomtató (fénymásoló, szkenner)
10 férőhelyes olvasóterem
2 db telefon
1 db fax készülék
1 db digitális fényképezőgép
1 db vonalkód-olvasó készülék
1 hordozható számítógép

A Kúria Jogi Szakkönyvtárának könyvtári helyiségei:
 olvasóterem
 könyvtárosi munkatér
 3 db raktárhelyiség
 1 db pincehelyiség
A Kúria Jogi Szakkönyvtárában a 2013-as évben megvalósult technikai fejlesztések:




Hordozható telefonkészülék beszerzése
A könyvtárosok számára: 2 db lézernyomtató, 2 db monitor, 1 db új számítógépes
munkaállomás beszerzése
a könyvtári munkafolyamatok (feldolgozás, selejtezés, leltározás stb.) támogatása
tekintetében hordozható számítógép (laptop) beszerzése.

A Könyvtár jelenlegi bútorzatát és technikai felszerelését elsősorban saját pénzügyi
forrás segítségével biztosítja az intézmény. 2013 decemberében sor került a könyvtári
bútorok cseréje – különös tekintettel a könyvtárosi íróasztalokra, illetve 2013
decemberében sor került a könyvtárosi munkahelyek átalakítására és egy hatékonyabb
könyvtári munkatér kialakítására.
6.3.8. A Kúria könyvtárának személyi állománya
A Kúria Jogi Szakkönyvtárának munkatársai a 2013-ban:
•
•
•
•

Sümeginé dr. Tóth Piroska – könyvtárvezető (2013. június 30-ig)
Gerencsér Judit – könyvtárvezető (2013. július 1-től)
Borbély János – könyvtáros
Németh Gabriella – könyvtáros (2013. október 31-ig)
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•
•

Tarcsafalvi Józsefné – könyvtáros (2013. május 9-ig)
Tóthné Hamar Krisztina – könyvtáros (2013. november 1-től)

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) látja el a
bírósági könyvtárosok továbbképzési feladatainak szervezését és lebonyolítását. A
Kúria Jogi Szakkönyvtárának munkatársai az OBH MIA által szervezett alábbi
képzésen vettek részt 2013-ban:


2013. április 17. – Képzés bírósági báziskönyvtárosok számára – Egynapos képzés
bírósági
báziskönyvtárosok
részére
a
bírósági
könyvtári
rendszer
információtechnológiai eszközeinek használatáról” – felkért előadó és résztvevő:
Gerencsér Judit

Hazai szakmai konferencia részvétel és szakmai előadás:
•

2013. március 28. – Sopron - NETWORKSHOP 2013 konferencia - Jogi (bírósági)
könyvtári információs rendszerek a világban – egy nemzetközi konferencia
tapasztalatai - (IALL - Toronto, Kanada, 2012) – Gerencsér Judit előadása

•

2013. április 19. – XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klub –
MKE Jogi Szekció programja - résztvevő: Gerencsér Judit, Borbély János

•

Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója – 2013. május 28-29. - résztvevő:
Gerencsér Judit

•

2013. június 27. - „Életutak – pályaképek” - kúriai elnökök életútját és a korszakot
bemutató konferenciasorozat első szakmai tanácskozása - résztvevő: Borbély János

•

2013. július 18 – 20. - MKE 45. Vándorgyűlés – Eger - résztvevő: Gerencsér Judit

•

2013. október 15. - A nagy politikai affér: A Rajk -Brankov ügy- könyvbemutató a
Kúrián - résztvevő: Borbély János

•

2013. november 28. – az MKE Jogi szekció szakmai nyílt napja a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalában - résztvevő: Gerencsér Judit

Publikációk a Kúria Jogi Szakkönyvtára munkatársai részéről 2013-as évben:


Gerencser Judit: IALL 2012 Conference report – The 31st Annual Course on
International law and Legal Information. Toronto, Canada, 30 September – 4
October, 2012. – In: International Journal of Legal Information ISSN 0731-1265. –
Vol. 41. Num. 1. 2013 Spring. p. XIV – XXIII.



Gerencsér Judit: Könyvtárvilág. Az MKE webmagazinja. - In: Könyv, könyvtár,
könyvtáros, ISSN 1216-6804, 2013. (22. évf.), 12. sz., 3-8. p.
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Amberg Eszter, Gerencsér Judit: Az MKE Jogi Szekciója a XX. Könyvfesztiválon. In: Könyvtárvilág, ISSN 2064-1443. - In: Könyvtárvilág, ISSN 2064-1443. - 1. évf.
2. sz. (2013). - http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/05/az-mke-jogi-szekcioja-axx-konyvfesztivalon/410/

Díjak, elismerések:
2013-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége – az MKE Jogi szekció
szervezeti előterjesztés alapján – Egyesületi Munkáért Emlékérem (MKE Emlékérem)
kitüntetésben részesítette Gerencsér Juditot, a Kúria Jogi Szakkönyvtára
könyvtárvezetőjét, az MKE Jogi szekció titkárát.
6.3.9. Szakmai együttműködés
A Kúria Jogi Szakkönyvtára együttműködik és kapcsolatot tart (épít ki) más hazai és
külföldi bírósági könyvtárakkal, közművelődési és (jogi) szakkönyvtárakkal, illetve
adatszolgáltatókkal, kiadókkal és a könyvterjesztőkkel és szakmai szervezetekkel.
Feladatai ellátása érdekében a Könyvtár részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben
elsősorban a Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer és a jogi szakkönyvtári rendszer
segítségével.
A Kúria Jogi Szakkönyvtára alapító tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi
Szekciójának és aktívan részt vesz a civil szervezet szakmai munkájában 2011 óta.
A 2013-as évben az alábbi intézmények és szakmai szervezetek emelnénk ki, akikkel a
Kúria Jogi Szakkönyvtára szoros együttműködésben dolgozott minél színvonalasabb
szolgáltatása nyújtása érdekében:
6.3.10. A könyvtári szolgáltatások kihasználtsága
A Kúria Jogi Szakkönyvtára a bíróság ítélkezési tevékenységét támogató szervezeti
egység. Elsődleges célközönsége a bírák, titkárok, fogalmazók és igazságügyi
alkalmazottak. A könyvtárat a könyvtárvezető külön engedélyével mások – igazságügyi
szervek dolgozói, ügyvédek, közjegyzők, kutatók, egyetemi hallgatók – is látogathatják,
és állományát helyben használhatják. A könyvtár heti négy alkalommal (hétfőtől
csütörtökig) 7.30-tól 16.00-ig van nyitva, pénteken pedig 7.30-tól 13.30-ig fogadja
olvasóit. A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten 40 óra.
2013-ban 35 új regisztrált olvasója volt a könyvtárnak. A regisztrált használók száma
összesen 329, ebből aktív 152 fő. Az olvasók főleg kommentárokat, döntvényeket,
jogeseteket tartalmazó gyűjteményeket valamint a friss jogi szakcikkeket tartalmazó
folyóiratokat forgatják helyben, illetve kölcsönöznek, valamint fénymásolatokat és
digitalizálást kérnek. Az év során 345 szakkönyvet kölcsönöztek ki, a közvetlenül
helyben használt dokumentumok száma 1700 volt.
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6.3.11. A Kúria Könyvtára és az e-Könyvtár
A Jogi Szakkönyvtár 2013-ban egyre nagyobb hangsúlyt fektetett az elektronikus
dokumentumok beszerzésére és szolgáltatására
A jogi adatbázisok közül a Complex Jogtár+ a Kúria minden munkatársának
számítógépén hozzáférhető, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Justicia Online és BH+
adatbázisa többfelhasználós formában került beszerzése, amely a jogszabályszövegek
mellett, e-kommentárokhoz (Polgári jog, Polgári eljárásjog, Magyar büntetőjog, Büntető
eljárásjog stb.), e-könyvekhez is hozzáférést biztosít.
A Jogtudományi Közlöny 1866-1989 között elérhető egyes számait az Arcanum
Adatbázis Kft. digitalizálta, tette teljes szöveggel elérhetővé és megvásárolhatóvá. A
Kúria Jogi Szakkönyvtára a fent említett digitalizált elektronikus dokumentumot
megvásárolta állományvédelmi és könyvtári szolgáltatásfejlesztés céljából.
A Jogi Szakkönyvtár a 2013-as évben megvásárolt e-könyveket (pl. Polgári
Törvénykönyv – jogszabálytükör) szolgáltatásfejlesztés céljából, amelyek a kijelölt
bírák hordozható számítógépein keresztül váltak hozzáférhetővé.
A 2012-ben kialakításra került olvasói munkaállomás segítségével a fent említett
adatbázisok és elektronikus dokumentumok az olvasók részére hozzáférhetőek.

7. A bírók és az igazságügyi alkalmazottak értékelése
7.1. A bírók munkájának értékelése
2013-tól éves ütemezéssel kerül sor a bírák értékelésére, ez évben tizenhárom bíró
munkájának értékelése történt meg, amelyre a kollégiumvezetők, valamint a
tanácselnökök bevonásával került sor. A bírók ítélkezési tevékenységét elsősorban a
tanácselnökök, a tanácselnökök tevékenységét pedig a kollégiumvezető-helyettesek és a
kollégiumvezetők vizsgálták. A bírák ítélkezési tevékenysége mennyiségi értékelésének
alapjául a statisztikai adatok szolgálnak, minőségi értékelésük alapját pedig a vizsgálat
tárgyát képező ügyekben készült határozatok, illetve a bírák esetében a tanácselnöki
vélemények adják.
7.2. Az igazságügyi alkalmazottak értékelése - fogalmazók, titkárok és bírósági
ügyintézők - az Iasz. IV. fejezete alapján
Az igazságügyi alkalmazottak értékelésére éves ütemezéssel kerül sor a szervezeti
egységek vezetőinek bevonásával, 2013-ban 3 fő tisztviselő soros értékelése történt
meg, valamint a titkári kinevezések előtti értékelés az év folyamán folyamatos volt.

42

7.3. Az adományozott és a törvényi rendelkezés alapján elnyert címmel rendelkező
bírák száma tárgyév december 31-én.
A tárgyévben egy kúriai bíró nyert el törvényi rendelkezés alapján kúriai tanácsosi címet
és további négy bíró (szakáganként egy-egy) részesült a kúriai tanácsosi címmel járó
elismerésben.
7.4. A főtanácsosi, vagy tanácsosi címmel rendelkező igazságügyi alkalmazottak
száma tárgyév december 31-én
A Kúrián főtanácsosi és tanácsosi címmel rendelkező igazságügyi alkalmazottak száma
6 fő, ezek a címek a tisztviselők engedélyezett létszámának 5%-a mértékéig
adományozhatók.
7.5. Az OBT által alapított elismerésben, díjban részesültek és számuk a
tárgyévben
A Bíróságok Napja alkalmából tárgyévben egy nyugalmazott kúriai tanácselnök kapta
meg az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által alapított Juhász Andor díj arany
fokozatát, egy kúriai igazságügyi alkalmazott pedig a Juhász Andor díj bronz fokozatát.
Az Országos Bírói Tanács négy kúriai bíró számára adományozott kúriai tanácsosi
címet.
8. A Kúria ítélkező tevékenysége és szakmai testületei
8.1. A Kúria ítélkező tanácsai
A Kúria ítélkező tanácsai három kollégiumban, a Büntető, a Közigazgatási-Munkaügyi
és a Polgári Kollégiumban látják el tevékenységüket. Az utóbbi két kollégium két-két
szakágra, a közigazgatási és munkaügyi, illetve a polgári és gazdasági szakágra oszlik.
A közigazgatási és a polgári szakágat a kollégium vezetője, a munkaügyi és a gazdasági
szakágat a kollégiumvezető-helyettes irányítja.
8.2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa
2013-ban a Kúriára 76 normakontroll indítvány érkezett. Az Önkormányzati Tanács 54
döntést hozott, amelyből 29 törvényellenességet megállapító (megsemmisítő és/vagy
alkalmazási tilalmat kimondó) döntés, 3 helyi önkormányzat törvényalkotói feladatának
elmulasztását megállapító határozat, 2 határozat született rendeletpótlás tárgyában
(amikor a Kúria felhatalmazta a kormányhivatal vezetőjét jogalkotásra) 8 határozat az
indítványt elutasította, 12 esetben pedig az Önkormányzati Tanács eljárást megszüntető,
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vagy érdemi vizsgálat nélkül végzést hozott. A végzések számottevő hányadában (is)
megoldódott a törvényességi probléma: a kormányhivatali kezdeményezés láttán az
érintett önkormányzat módosította rendeletét.
Az 54 elbírált ügy 34 kormányhivatali indítványra, 16 bírói kezdeményezésre, 2 pedig
az alapvető jogok biztosa indítványára született. Két esetben indítványozási joggal nem
rendelkező magánszemély kérelmét utasította el érdemi vizsgálat nélkül az
Önkormányzati Tanács. Az összes ügyhöz képest a bírói kezdeményezések száma is
határozott növekedést mutat: a 2012-évi 3 elbírált kezdeményezéshez képest 2013-ban
16 ügyben döntött a Kúria bírói kezdeményezés tárgyában.
A 2013-ban meghozott 54 döntés közül a legtöbb határozat a településrendezés (helyi
építési szabályzat és szabályozási terv) tárgyában született, ez 9 határozatot jelent. Ezt
követik a helyi adórendeletek és hulladékgazdálkodási-köztisztasági rendeletek 8-8
határozattal. Szociális ellátás tárgyában 5 határozatot hozott az Önkormányzati Tanács.
3-3-3-3 határozat született lakcím-nyilvántartási, parkolási, vagyongazdálkodási és
zárszámadási rendeletek tárgyában, míg 2-2-2 határozat az anyakönyvi igazgatást, a
helyi költségvetést, a lakás-és helyiséggazdálkodást érintette. 1-1-1-1 határozat a
közterület-használattal, a szervezeti-és működési szabályzattal, a szmogriadó-terv
rendelettel, és önkormányzati taxi rendelettel kapcsolatos. 2 érdemi vizsgálat nélküli
ügy nem besorolható.
Az Önkormányzati Tanács ítélkezésének eljárási kérdései
A Bszi. 53. §-.a lehetővé teszi, hogy az Önkormányzati Tanács a normakontroll eljárás
során személyes meghallgatást tartson. A Köf.5.055/2013/9. számú határozat alapjául
szolgáló ügyben az Önkormányzati Tanács élt ezzel a lehetőséggel, és – helyi építési
szabályzat megalkotása során a véleményeztetési eljárás nem a törvényeknek megfelelő
lefolytatása tárgyában – megfelelő szakértelemmel rendelkező személy
meghallgatásáról döntött. A személyes meghallgatás során módja nyílt az eljárást
kezdeményező kormányhivatalnak és az érintett önkormányzatnak is, hogy kifejtse az
ügyben álláspontját. Ezáltal a Kúria megpróbálta a normakontroll eljárást a peres
eljáráshoz közelíteni, a közvetlenség elvét érvényesíteni a normakontroll eljárásokban.
Az Önkormányzati Tanács az érintett önkormányzat kiegyensúlyozott, felelős
gazdálkodásának védelmében indokoltnak látta az önkormányzatokért felelős, valamint
a költségvetésért felelős miniszter megkeresését is (Köf.5044/2013. számú határozat). A
Bszi. 53. § (4) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatást érintő ügyben –
nyilatkozattételre hívta fel az érintett minisztereket.
Az alkalmazandó jog meghatározása
Az Önkormányzati Tanács eljárásában fölmerült, hogy van-e lehetőség érdemi eljárásra
bírói kezdeményezés esetén, ha a bíró alkotmányossági, törvényességi kezdeményezése
olyan időben válik szükségessé, amikor az alkalmazandó jog – vagy annak viszonyítási
jogszabályi alapja – már nincs hatályban. A Bszi. 2012. évi CCXI. törvény 76. § (8)

44

bekezdésével történt módosítása lehetővé teszi, hogy az Önkormányzati Tanács bírói
kezdeményezés esetén hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletet is vizsgáljon
[Bszi. 51. § (1) bekezdés d) pontja]. Ugyanakkor a Bszi. nem szól arról, hogy mi a
viszonyítási alap akkor, ha már az egykor hatályban volt magasabb jogszabály sincs
hatályban.
A Kúria a Köf.5043/2012/3. számú határozatában rögzítette: „Az indítványozó bírói
tanács csak abban az esetben tud eleget tenni alkotmányos kötelezettségének, ha arra
kap választ, hogy a perben alkalmazandó és a perbe vitt jogokat keletkeztető
önkormányzati rendelet hatályossága idején megfelelt-e a hatályos jogrendnek.” Az
Önkormányzati Tanács így bírói kezdeményezés keretében vizsgálja az önkormányzati
rendeletet akkor is, ha az önkormányzati rendelet, illetve a viszonyításul szolgáló
magasabb jogszabály már nincs hatályban, de a perben ezt a jogszabályi idődimenziót
kell figyelembe venni. Ilyenkor a jogkövetkezmény a törvényellenesség megállapításán
túl az adott ügyben és a bíróságok előtt folyamatban lévő ügyekben való alkalmazási
tilalom elrendelése.
Az Önkormányzati Tanács eljárásának felfüggesztése
A Kúria eljárása során a 2013-as évben felmerült, hogy a Kúria normakontroll tanácsa
fordulhat-e – az előtte lévő önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálatára irányuló
eljárás felfüggesztése mellett az Alkotmánybírósághoz utólagos normakontrollt vagy az
Európai Unió Bíróságához előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezve.
Az Alkotmánybírósághoz fordulás kérdése azért involvál értelmezési kérdést, mert erről
a Bszi. nem rendelkezik, a Bszi.-nek a Pp. alkalmazhatóságára vonatkozó 46. §-a pedig
nem szól a Pp. 155/B. §-ának az Önkormányzati Tanács eljárásában való irányadó
voltáról. A Kúria Önkormányzati Tanácsa azonban a Köf.5053/2013. számú ügyben az
Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontját és az Abtv. bírói kezdeményezésre
vonatkozó rendelkezéseit értelmezve arra a következtetésre jutott, hogy mint minden
bírónak, így az önkormányzati normakontrollt végző bírói tanácsnak is szuverén
döntése, hogy megkérdőjelezze az alkalmazandó (itt az önkormányzati rendelethez
képest magasabb jogszabály) alkotmányosságát, azaz élhet bírói kezdeményezéssel az
Önkormányzati Tanács az Alkotmánybíróság előtt.
A Köf.5019/2013/8. számú ügyben vetődött fel, hogy fordulhat-e az Önkormányzati
Tanács az Európai Unió Bíróságához előzetes döntéshozatalért a tekintetben, hogy az
európai unió joga fényében hogyan kell értelmezni azt a törvényt, amelybe – az
indítványozó állítása szerint – az önkormányzati rendelet ütközik. E probléma tárgyában
döntés nem született. Az Önkormányzati Tanács szerint egy esetleges előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezését megelőzően tanulmányozni kell, hogy az
Európai Unióban a normakontrollt (is) ellátó bíróságok miként viszonyulnak az előzetes
döntéshozatali eljárás kezdeményezéséhez.
Önkormányzati rendeletbe foglalt egyedi döntés vizsgálata
Az Önkormányzati Tanács Köf.5047/2013. számú határozata szerint az Alaptörvény
által létrehozott feladatmegosztás új rendszerében a Kúria – a normakontroll keretében
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– az önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálatát végzi, önálló
törvényértelmezés keretében. A Kúria normakontroll eljárása során – szemben az
Alkotmánybíróság ez irányú korábbi gyakorlatával – fennállónak tekinti hatáskörét a
normába foglalt egyedi döntések törvényességi vizsgálatára is. Az Alaptörvény 25. cikk
(2) bekezdés c) pontjába foglalt hatáskör, azaz az önkormányzati rendeletek
törvényességi vizsgálata – az Önkormányzati Tanács értelmezésében – kiterjed az
önkormányzati rendeletbe és azok mellékleteibe foglalt valamennyi rendelkezés
vizsgálatára, függetlenül attól, hogy azok normatív vagy – tartalmában – egyedi döntést
tartalmaznak. Ha nem így lenne, akkor a törvényességi vizsgálat – és egyben
mindenfajta bírói felülvizsgálat – alól kikerülnének a rendeletbe foglalt egyedi
döntések. Mindez – azon túl, hogy jogorvoslati problémákat is felvet – az
önkormányzati működés törvényességi vizsgálatával kapcsolatos bírósági feladatoktól is
idegen lenne.
A szabályozás célszerűségének kérdései
A Köf. 5056/2013/3. határozat szerint az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c)
pontjában és a Bszi. 24. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt törvényességi vizsgálat
során az önkormányzati rendeletek törvénnyel ellentétes tartalma esetén van lehetősége
a rendelet (vagy a rendelet valamely rendelkezése) megsemmisítésre. A Kúria
Önkormányzati Tanácsának nincs alaptörvényi vagy törvényi felhatalmazása az
önkormányzati rendeleti szabályozás célszerűségének vizsgálatára, nincs lehetősége
arra, hogy a szabályozás ésszerűségét, hatékonyságát mérlegelve vonja le a
megsemmisítés jogkövetkezményét. Ilyen lehetősége azért nincs, mert ezzel átvenné az
önkormányzati rendeletek megalkotására felhatalmazott helyi önkormányzatok feladatát
és felelősségét.
A határozat arra is rámutatott, hogy amikor a központi jogszabályok a helyi jogalkotást
érintően elveket fogalmaznak meg (pl. a költséghatékony hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosításának elve), ezen elvek érvényesítésére az önkormányzatok
kötelesek. Az önkormányzati rendelet megsemmisítésére azonban csak akkor van
lehetőség, ha a rendelet vagy annak valamely rendelkezése nyilvánvalóan és fogalmilag
szemben áll a törvényekbe foglalt elvekkel, az önkormányzati szabályozással az elvek
nem valósíthatók meg. Abban az esetben viszont, ha az önkormányzati rendeleti
szabályozással az a probléma merül fel, hogy az nem szolgálja hatékonyan a törvényi
elvek megvalósulását, vagy az elvek más módon is megvalósíthatóak, mint amit az
önkormányzat választott, a törvényellenség – pusztán ezen az alapon – nem állapítható
meg. Az önkormányzatok szabályozási autonómiájába tartozik – a törvényi kereteken
belül – a törvényi célok megvalósítása. Ha közvetlen törvénysértés nem állapítható meg,
akkor az önkormányzat által választott mérlegeléssel szemben legfeljebb az
önkormányzatnak a választópolgárok felé fennálló politikai felelőssége áll fenn.
A kormányhivatali kezdeményezés határideje
A Bszi. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az indítványt
elutasítja, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben előírt határidőn túl nyújtja be. A Köf.5048/2013. számú végzés ezzel is
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összefüggésben rámutatott, hogy amennyiben a kormányhivatal által az önkormányzati
rendelet módosítására, hatályon kívül helyezésére megadott határidő eredménytelenül
telik el, úgy a norma-felülvizsgálati határidő – a Mötv. 136. § (2) bekezdésben
meghatározott 15 nap – a lejáratot követő naptól, ellenkező esetben a helyi
önkormányzat válaszának kézbesítését követő naptól számít. Az eljárás megindítására
nyitva álló határidő karakterét tekintve eljárási jellegű, számítására a Pp. 103. §-a az
irányadó. A Kúria e végzésben az Mötv. 136. § (2) bekezdését arra az esetre
vonatkoztatta, amikor a kormányhivatal a megadott határidőn túl nyújtotta be
normakontroll-indítványát a Kúriára.
A Köf.5055/2013/9. számú határozat értelmében a Mötv. a kormányhivatalnak
viszonylag széles mozgásteret biztosít a törvénysértés megszüntetése érdekében. A jogi
szabályozás célja a törvényellenesség mihamarabbi kiküszöbölése. A kormányhivatal a
Mötv. 132. § (2) bekezdése alapján élhet ismételt törvényességi felhívással, ha úgy
mérlegeli, hogy ez a leghatékonyabb eszköz.
A megismételt törvényességi felhívás mellett szól, hogy amennyiben a kormányhivatal
valamilyen okból nem kezdeményezi tizenöt napon belül a Kúria eljárását, úgy
alkotmányos és törvényes érdek indokolja, hogy a kormányhivatal ne essen el
végérvényesen a normakontroll-indítvány benyújtásának lehetőségétől. Az
önkormányzati rendelet törvényességéhez közérdek – az objektív jogrend védelme –
fűződik, és figyelembe kell venni azt is, hogy a Kúria eljárását önkormányzati rendelet
vizsgálatára nem kezdeményezheti bárki.
A Kúria a Köf.5055/2013/9. számú határozatában elvi éllel mutatott rá arra, hogy a
Mötv. rendelkezéseiből is következően a kormányhivatal ismételt törvényességi
felhívást bocsáthat ki önkormányzati rendelet törvényellenességének megszüntetésére,
ha a korábbi felhívás nem vezetett eredményre, s e felhívást követően a kormányhivatal
határidőben nem kezdeményezte a Kúria normakontroll eljárását. Ilyenkor az
önkormányzati rendelet vizsgálatára irányuló eljárás kezdeményezése a Mötv. 134. § (2)
bekezdése és 136. § (2) bekezdése alapján az ismételt felhívást követően újra megnyílik.
Képviseleti jogosultság a Kúria előtti eljárásban
A Köf.5023/2013.számú határozat alapjául szolgáló ügyben a település polgármestere
nyújtott be nyilatkozatot. A Kúria a polgármester nyilatkozatát a Bszi 52. §-a szerinti
állásfoglalásként, eljárásban joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatként nem tudta
értékelni, ezért azt a határozat meghozatalakor figyelmen kívül hagyta. A Bszi. 48. § (2)
bekezdése értelmében „[a]z önkormányzati tanács előtti eljárásban a jogi képviselet – a
(2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni a
helyi önkormányzat képviseletében eljáró ügyvédet, vagy ügyvédi irodát, (...) valamint
a helyi önkormányzat jogi szakvizsgával rendelkező jegyzőjét és jogi szakvizsgával
rendelkező alkalmazottját. Az ügyvéd vagy ügyvédi iroda részéről ügyvédjelölt nem
járhat el jogi képviselőként”. A Bszi. rendelkezései szerint tehát a polgármester a Kúria
előtti normakontroll eljárásban az önkormányzatot nem képviselheti.
A megsemmisítés hatálya
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A Köf.5047/2013. számú határozatban az Önkormányzati Tanács rámutatott: a Bszi. 56.
§ (3) bekezdése értelmében az Önkormányzati Tanács a főszabályként meghatározott ex
nunc megsemmisítéshez képest eltérően is meghatározhatja az önkormányzati rendelet
vagy annak rendelkezése hatályvesztését, ha azt a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya
alá tartozó jogalanyok különösen fontos érdeke indokolja. Így az Önkormányzati
Tanácsnak lehetősége van az önkormányzati rendelet jövőre nézve történő
megsemmisítésére is. A pro futuro megsemmisítéssel az Önkormányzati Tanács akkor
él, ha az azonnali hatályú megsemmisítés joghézagot (vagy más módon
jogbizonytalanságot) eredményez.
Amikor visszamenőleges hatályú ugyan, de nem a rendelet kihirdetése napjára
visszamenő hatályú a megsemmisítés, annak tipikus formája amikor a települési
önkormányzatok jogalkotói hatásköre időközben megszűnik, viszont az önkormányzati
rendelet továbbra is hatályban maradt. A Köf.5012/2013/4. számú, valamint a
Köf.5015/2013/4. számú ügyekben a települési önkormányzatok jogalkotói hatásköre
megszűnte napjára visszaható hatállyal semmisítette meg az Önkormányzat Tanács a
rendeleteket.
A felkészülési idő követelménye önkormányzati rendeletalkotásnál
A jogszabály (önkormányzati rendelet) alkalmazásához szükséges felkészülési idő
követelménye a kúriai normakontroll eljárások körében is hasonló tartalmat jelent, mint
korábban az alkotmánybírósági eljárásban: az önkormányzati norma akkor teljesíti a Jat.
2. § (3) bekezdése szerinti kritériumot, amennyiben a címzetteknek kellő idő áll
rendelkezésükre ahhoz, hogy – jogkövetőként – magatartásukat a normához igazítsák. A
kellő időtartam meghatározását sok egyéb szempont mellett gazdaságpolitikai,
szervezési, adott esetben műszaki szempontok is befolyásolhatják, ezért csak a kirívóan
sérelmes esetekben dönthet úgy a Kúria, hogy az önkormányzati jogalkotó a Jat.
rendelkezéseibe ütközően döntött rendelete hatályba lépéséről. A kifejtettek szerint a
felkészülési idő törvényességének vizsgálata nem jelentheti annak az időtartamnak a
vizsgálatát, amely az egyébként törvényesen kivetett adó elkerüléséhez lehet szükséges
(Lásd pl. a Köf.5038/2013/3. számú határozatot).
Módosító önkormányzati rendelet átmeneti rendelkezései
Mind a központi, mind a helyi jogalkotás elmúlt időszakában a dereguláció bevett
módszerévé vált az, hogy a jogalkotó a záró rendelkezések között nem csak a módosító
jogszabály hatályba lépéséről, hanem egyúttal a módosító jogszabály hatályon kívül
helyezéséről is dönt. E technika hátterében az a jogalkotói megfontolás húzódik meg,
hogy a módosító jogszabály rendelkezései beépülnek a módosított jogszabályba és a
beépülést követően hatályban tartásuk szükségtelenül terheli a jogrendet.
A Köf. 5040/2013/4. számú határozat kimondta, hogy a jogrendből kivont norma
főszabályként nem érvényesül. Ezért a módosító jogszabály azon rendelkezései,
amelyek nem épülnek be a módosított jogszabályba, hatályon kívül helyezésüket
követően nem fejtik ki hatásukat. Amennyiben tehát a módosító önkormányzati rendelet
átmeneti rendelkezései nem jelennek meg a módosított rendeletben, úgy azok a hatályon
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kívül helyezést követen nem fejtik ki hatásukat, azaz nem érvényesíthetőek.
Jogszabály hatályon kívül helyezése a Jat. 12. § (1) és (2) bekezdése alapján
A Jat. 12. § (1) bekezdése értelmében a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező
rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező
rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz
vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a
bekövetkezésével végrehajtottá válik. A Jat. 13. § (1) bekezdése értelmében a
felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén - kivéve, ha egyidejűleg a
tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak - a
hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási
jogszabály hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon
rendelkezésének a hatályon kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására
irányul.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa több ügyben, így a Köf.5012/2013/4. és a Köf.
5015/2013/6. számú ügyekben kimondta, hogy a Jat. fenti rendelkezéseinek
egybevetéséből következően a felhatalmazás jogosultjának változása esetén lehetőség
van olyan jogalkotásra, amelynek értelmében a régi felhatalmazás alapján született
jogszabály addig marad hatályban, amíg a felhatalmazás új jogosultja meg nem alkotja
az adott tárgyban a rendeletet. Erről azonban a jogszabálynak rendelkeznie kell, ki kell
nyilvánítania a hatályvesztés ezen módját.
Felhatalmazás hiánya, kereteinek túllépése
Jelenleg az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése tartalmazza, korábban az önkormányzati
törvényben szereplő azon szabályt, amely szerint feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. Így az
önkormányzatnak eredeti és származékos jogalkotói hatásköre van. Az Önkormányzati
Tanács több ízben találkozott olyan problémával (pl. lakcímbejelentés helyi
szabályozása a Köf.5030/2013/4-es és a Köf.5039/2013/4.-es ügyekben), amikor az
önkormányzatnak egyáltalán nem volt jogalkotó hatásköre a tárgykör szabályozására
(törvény, Korm. rendelet illetve miniszteri rendelet részletesen szabályozza az adott
kérdést). Ilyenkor a jogkövetkezmény a rendelet kihirdetésre visszaható hatályú
megsemmisítése (lásd az összefoglaló II/6. pontját).
Az Önkormányzati Tanács a Köf.5057/2013/8.-es szám ügyben rámutatott, hogy az
önkormányzatok anyagi jogforrásként eredeti, illetve származékos jogkörben eljárva
alkotnak rendeletet. Utóbbi esetben a normát végrehajtó célzattal fogadja el a képviselőtestület. Az önkormányzat normatív végrehajtó aktusának illeszkednie kell a jogrend
egészéhez, azaz nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel és a T) cikk (2) bekezdése
szerinti jogszabályokkal, így más önkormányzati rendeletekkel sem.
Helyi adók szabályozása

49

A Kúria gyakorlatában több alkalommal is szembesült az adó mértékét támadó
indítványokkal. Az indítványok részben az önkormányzati rendelet hátrányosan
megkülönböztető jellegére (Köf.5001/2013., a továbbiakban: az ecseri-ügy), részben a
vagyoni adó konfiskáló jellegére (Köf.5081/2012., a továbbiakban: zalaszentiváni-ügy,),
részben pedig arra alapoztak, hogy az önkormányzat nem volt figyelemmel a Helyi adó
tv. 6. § c) pontja szerinti kritériumok mindegyikére a rendeletének elfogadásakor .
Részben alkotmánybírósági esetjogra hivatkozva az Önkormányzati Tanács
megállapította, hogy a vagyonadó kivetésekor mértékadó szempont az arányos, illetve a
teherbíró képességhez igazodó közteherviselés. A vagyoni típusú adók esetében az
adófizetési kötelezettség a tulajdonolt vagyontömegre tekintettel áll fenn, mértéke ahhoz
igazodik. Ebből a Kúria három következtetést vont le gyakorlatában: a vagyontömeghez
igazodó adómérték adja a helyi adók esetében az egyenlőségi szabályt, az adózó
teherbíró képessége a vagyontömeghez viszonyított, emellett konfiskáló az az
adómérték, amely belátható időn belül felemészti magát az adóztatott vagyont.
Az ügyben a Kúria külön is kitért az adózó teherbíró képességének vizsgálatára. A
hivatkozott eljárásban előterjesztett önkormányzati védekezést elutasítva a Kúria
egyértelművé tette, hogy a Helyi adó tv. 6. § c) pontjának a tételes adómérték
arányosítását szolgáló, az adóalany teherbíró képességére utaló fordulata nem az
adóalany gazdasági fizetőkészségével és képességével áll összefüggésben. Ezzel
szemben megállapította, hogy „nem akkor teljesítőképes az adózó, ha fizetőképes,
hanem akkor, ha a vagyonadó mértéke nem oldódik el az adótárgy értékétől”.
Az adómértékek törvényessége tárgyában – szintén bírói kezdeményezések alapján
eljárva – több határozat is született az elmúlt időszakban. Ezek két megállapítást
tartalmaztak: a törvényi keretek között vizsgált tételes adómérték törvényesnek
bizonyult akkor, amikor az egyéb szempontok helyes jogalkotói értékelése mellett a
telekadó mértéke abszolút értelemben sem volt eltúlzottnak mondható (az ecseri-ügyben
a tételes adó 10 Ft/nm évi mértéket tett ki). E mellett kúriai normakontroll eljárásban,
amelynek tárgya jogi norma jogi normával történő összevetése, nem jöhet számításba
annak a körülménynek az értékelése, hogy a konkrét egyedi esetben az alapper
felperese, egyenként nem nagy, de számszerűen több helyrajzi szám alatti telek
tulajdonosa, amely értelemszerűen befolyással van adófizetési kötelezettségének
összegszerűségére. (az ecseri-ügy).
Házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolathoz tartozó önkormányzati szabályozás
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony
igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009.
évi XXIX. törvény 7. § (7) bekezdése iktatta az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. (a továbbiakban: At.). rendelkezései
közé a hivatali helyiség, a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
helyszíne címet. E módosítás eredményeként a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötéshez és az ilyen módon történő bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítéshez az önkormányzati szabályozása elengedhetetlen. Meg
kell határozni az At. 42/A. § (4) bekezdés a) pontjából eredő többletszolgáltatás
szabályait, és az At. 42/A. § (4) bekezdés b) pontjából következően ezen
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többletszolgáltatásokért az önkormányzat, illetve az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékét.
A Kúria 2013-ban meghozott Köm.5084/2012/3-es számú határozatában rámutatott,
hogy az önkormányzati szabályozás hiányában a házasságkötés valamint a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének ezen módjai akadályba ütköznek. A szabályozási
kötelezettséget támasztja alá, hogy az At. 15/A. § (6a) bekezdése értelmében az
anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha a többletszolgáltatás
ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. Az At. 42/A. § (4) bekezdése a díj
mértékének meghatározását önkormányzati szabályozási körbe utalta. Ennek hiányában
a hivatalos helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötésre vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére jogszerűen nincs mód. Ezért az önkormányzati rendeleti
szabályozás a felhatalmazó rendelkezésekből kényszerítően következik.
Mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége
A Kúria a Köf. 5011/2013/6.-es számú határozatában megállapította, hogy az
Alaptörvény, az esélyegyenlőségi törvény és a fogyatékossági törvény előírásaiból is az
következik, hogy a mozgáskorlátozott személyeket esélyük növelése érdekében
előnyben kell részesíteni. A pozitív diszkrimináció eszköze a mozgáskorlátozott
személy díjmentes parkolásának lehetősége, amely a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 41. § (3) bekezdésén és 51/A. §-án
alapul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a Korm. rend.
szabályozza. A Korm. rend. 3. számú melléklete határozza meg a mozgásában
korlátozott személy igazolványának adattartalmát.
Az ügyben (is) felmerült diszkrimináció tilalom érvényesülésének egyik, az
Alkotmánybíróság által korábban feltárt követelménye, hogy a jognak mindenkit
egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság
alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni
szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és a
kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni. E követelményt szem előtt
tartva alappal merülhet fel, hogy nincs – az esélyegyenlőségi törvény 7. § (2)
bekezdésében foglalt – ésszerű indoka annak a Fővárosi Közgyűlési rendeletben
található szabályozásnak, hogy míg parkolójegy esetén a várakozási díj és a pótdíj alóli
mentesítéssel járó utólagos bemutatásnak helye van (mintegy kedvezmény-szabály),
addig a mozgáskorlátozott igazolvány nem megfelelő elhelyezése esetén (figyelembe
véve az igazolvány kétoldali adattartalmát is) ilyen lehetőség nincs. A
mozgáskorlátozottak vonatkozásában a kedvezmény-szabály hiánya az Alaptörvényben
és a fenti törvényekben meghatározott előnyben részesítés ellen hat.
Magánszférát érintő önkormányzati szabályozás
A Köf. 5008/2013/6-es számú határozat olyan önkormányzati rendeletet bírált el, amely
a szociális ellátás feltételeként otthoni gazdálkodást (burgonya és zöldségtermelést) írt
elő. A határozat rámutatott, hogy a rászorultságon alapuló szociális ellátások körében a
jog demokratikus társadalomban betöltött funkcióján túlmutat az egyének
személyiségfejlődésének befolyásolására törekvés, a jog egyént nevelő szerepe.
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A Kúria úgy ítélte meg, hogy az elmúlt időszakban a kibontakozó, majd pedig
általánossá váló gazdasági, pénzügyi válság, a rendelkezésre álló egyre szűkülő
források, a költségvetések teherbíró képessége a szociális jogokhoz való viszonyban azt
eredményezték, hogy az ideális alapjogi/alanyi jogi megközelítésnél erőteljesebbé vált a
társadalmi igazságosság igényének érvényesítése. A szociális jogban a korábbiakban az
ellátások megszerzésének feltételeként ismert együttműködési kötelezettség a javak
előállításában való részvétel, illetve az öngondoskodás kategóriáival egészült ki. Ezt
jeleníti meg az Alaptörvény O) cikke, amikor kimondja, hogy „[m]indenki felelős
önmagáért...”.
A Kúria gyakorlata a szociális tárgyú önkormányzati jogalkotás felülvizsgálata kapcsán
egyértelmű: önkormányzati rendeletben nem lehet a szociális segély feltételévé tenni a
magánszféra körébe tartozó magatartásokat (pl. tisztálkodás). A magánszférához való
jogot, az ahhoz tartozó magánéletet, a családi életet, az otthont, a fizikai és erkölcsi
integritást védi az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett emberi jogok és az alapvető
szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény
(Emberi Jogok Európai Egyezménye) 8. cikke, a hozzá tartozó nemzetközi bírói
gyakorlattal, valamint védi az Alkotmánybíróság gyakorlata is (Köf.5051/2012/6., MK.
2012. 137. szám).
Szintén a magánszféra tárgykört érintette a Köf.5008/2013. számú határozat, amelyben
a vizsgált önkormányzati rendelet a törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedve a szociális
ellátások igénybe vételét a tulajdon meghatározott célú hasznosításához kötötte. Az
Önkormányzati Tanács határozatában kifejtette, hogy „[a] 2011. évi CVI. törvény a
feltételekhez kötött segélyezés elve mentén módosította a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) egyes rendelkezéseit. A
módosítások több ponton érintették az aktív korúak ellátórendszerét. A feltételekhez
kötött segélyezés elvét érvényesítő módosítás a szociális ellátások feltételrendszerében
az érintett magánéletére, életvitelére vonatkozóan fogalmaz meg folyamatos elvárásokat
(Sztv. 33. §). Az elvárások nem teljesítése a szociális ellátás megszerzését kizárja,
illetve a megszerezett ellátás elvesztéséhez vezet (Sztv. 34. § 36. §, 37/B. §.).
A Kúria megállapította, hogy „[a]z Ör. magatartási szabályai a kerthasznosítás konkrét
módját, a hasznosítandó terület négyzetméterben megadott méretét, a hasznosítás
mikéntjét, a termelendő konyhakerti növények konkrét megjelölésével bezárólag
határozzák meg. E szabályok eldöntik a segélyezett – és családja – helyett, hogy a kert
mekkora hányadát, hogyan, az elvégzendő munkálatok milyen sorrendje mellett és
milyen növényzet beültetésével hasznosíthatja. Az Ör. támadott rendelkezései
túlmutatnak a helyi közösség által észlelhető, a lakókörnyezettel szemben a rendezettség
külsődleges elvárásainak kritériumain.
Helyi építési szabályzat és szabályozási terv
Az alkalmazandó jog problémája kapcsán már felmerült hogy a helyi építési szabályzat
és szabályozási terv megalkotásához vezető eljárás szabályainak megsértése esetén a
megalkotáskor hatályos magasabb jogszabályhoz mérten kell az önkormányzati
rendeleteket elbírálni. Ezek az eljárási szabályok jellemzően az építésügyi törvény által
kötelezően előírt véleményeztetési, egyeztetési kötelezettségek köré csoportosultak.
Következetes és szigorú az Önkormányzati Tanács gyakorlata a tekintetben, hogy az
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önkormányzati rendelet törvényellenességéhez vezet, ha a törvényi szabályok sérülnek a
rendeletalkotás során. Így a Köf.5013/2013/7. számú ügyben az önkormányzati rendelet
azért került megsemmisítésre, mert a megalkotása során nem kérték ki a főépítész
véleményét, a Köf.5055/2013/9. számú ügyben pedig azért, mert a jogszabály szerinti
államigazgatási szervek véleményének kötelező kikérése elmaradt.
Alkotmánybíróság által korábban megsemmisített rendeleti szabályozás újraalkotása
Az Önkormányzati Tanács gyakorlatában két esetben is előfordult, hogy az érintett
önkormányzat az Alkotmánybíróság által korábban törvénysértőnek ítélt önkormányzati
szabályozást egy új rendeletben visszahozta. Ebben az esetben – azon túlmenően, hogy
a törvénysértést immár a Kúria újból megállapította – a jogállam súlyos sérelméről is
szó van, hiszen az ügyek mögött a bírósági döntések végrehajtásának megtagadása áll, a
megtagadást közhatalmi szerv követi el.
A Köf. 5075/2012/4.-es számú ügyben az érintett önkormányzat a 90/2009. (IX. 24.) AB
határozatában megsemmisített azon lakásrendeleti szabályozást hozta visza, amely
szerint a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázat nyertese a
határozott idejű bérleti szerződés feltételeinek nem teljesítése esetére közjegyzői
okiratban vállalja a kiürítési kötelezettségét.
A Köf.5069/2013-es számú ügyben a 35/2006. (VII. 13.) AB határozat által
megsemmisített csatornafejlesztés címén kivetett közcélú érdekeltségi hozzájárulást
előíró rendelet tartalmát szabályozta újra ugyan úgy az érintett önkormányzat.
8.2. Kollégiumi ülések és szakmai tanácskozások
8.2.1. A Büntető Kollégium kollégiumi ülései és szakmai tanácskozásai
A Büntető Kollégium 2013-ban (a jogegységi tanácsként eljárást ide nem számítva)
összesen 9 ülést tartott. Ezek közül több olyan is volt, amelyen szakmai kérdések nem,
csak igazgatási vagy személyzeti kérdések szerepeltek. Több kollégiumi ülés
foglalkozott a 15. irányelv helyébe lépő két új jogegységi határozat szövegével, továbbá
az új Btk. hatályba lépésére figyelemmel szükségessé vált valamennyi, a Legfelsőbb
Bíróság, illetve a Kúria által korábban megalkotott anyagi jogi tárgyú kollégiumi
vélemény felülvizsgálata is, ez szintén több kollégiumi ülést igényelt. A szakmai
kérdésekkel foglalkozó kollégiumi üléseken az említetteken kívül a következő témák
kerültek szóba:
2013. február 6-án a kollégium megtárgyalta és elfogadta a joggyakorlat-elemző csoport
által „A bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának elemzése” tárgyában készített
jelentését.
2013. május 8-án egyrészt Höltzl Lipót előadást tartott az Emberi Jogok Európai
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Bíróságának Hagyó v. Magyarország ügyben hozott ítéletéről, másrészt a kollégium
megalkotta a közjogi mentességet élvező személyek magánvádas ügyeinek intézéséről
szóló 1/2013. (V. 8.) BK véleményt.
2013. július 8-án a kollégium megalkotta a büntetőjogi tárgyú kollégiumi vélemények
felülvizsgálatáról szóló 2/2013. (VII. 8.) BK véleményt és a az ittas járművezetés
bűncselekményének megállapíthatóságáról szóló 3/2013. (VII. 8.) BK véleményt.
2013. szeptember 4-én dr. Márki Zoltán tanácselnök tájékoztatást adott az új
büntetőeljárási törvény előkészítésére létrehozott munkabizottság tevékenységéről.
Végül a 2013. december 11-ére összehívott kollégiumi ülés elfogadta a bűnhalmazatban
megvalósuló, személy elleni erőszakos bűncselekmények halmazati büntetésének
(„három csapás”) értelmezéséről szóló 5/2013. (XII. 11.) BK véleményt.
Ezen kívül, 2013-ban is két alkalommal, 2013. március 27-28-án és november 20-21-én
került megrendezésre a büntető kollégiumvezetők országos értekezlete, melyen a Kúria
Büntető Kollégiumának bírái teljes létszámban jelen voltak, és 2013. április 15-én egy
szakmai konferencia került megrendezésre a Kúrián a büntető ügyszakban 2012-ben
elvégzett hatályon kívül helyezési vizsgálatról.
8.2.2. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumi ülései és szakmai
tanácskozásai
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 2013. évben 6 kollégiumi ülést tartott, valamint
a Munkaügyi Szakág részéről 4 részkollégiumi ülésre került sor. A kollégium a 2013.
január 28-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a közigazgatási perek eljárási kérdéseit
vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményét, illetve meghallgatta a
kollégiumvezető beszámolóját a 2012. évi működésről és az Európai Jogi
Szaktanácsadó éves beszámolóját.
A kollégium 2013. április 8-i ülésén elfogadta a sztrájkjog gyakorlásáról szóló 1/2013.
(IV.8.) KMK véleményt, és a munkaügyi perekben az illetékre és a munkavállalói
költségkedvezményre vonatkozó szabályok alkalmazásáról szóló 2/2013. (IV.8.) KMK
véleményt. Megtárgyalta és elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek
társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatos joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló
véleményét, valamint véleményt nyilvánított az ítélőtáblák hatásköréről a Pp. XX.
Fejezete szerinti közigazgatási perekben.
A kollégium 2013. június 5. napján tartott ülésén véleményezte a Munkaügyi Szakágba
kiírt kúriai bírói álláshelyre benyújtott pályázatot.
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A kollégium a 2013. szeptember 23-i ülésén véleményezte a Munkaügyi Szakágba kiírt
kúriai bírói álláshelyre benyújtott pályázatot. Az ülésen elfogadta a közigazgatási
perekben érvényesülő felülvizsgálati szabályokról szóló 3/2013. (IX.23.) KMK
véleményt, illetve a munkaügyi igény érvényesítésének egyes kérdéseiről szóló
4/2013.(IX.23.) KMK véleményt. A kollégium megtárgyalta és elfogadta az
Idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményét.
A kollégium 2013. november 18-i ülésén véleményezte a tanácselnöki álláshelyekre
benyújtott pályázatokat.
A kollégium 2013. december 5-i ülésén véleményezte az ügyelosztási rendet, valamint
elfogadta a 2014. évi munkatervet.
2013. évben a Munkaügyi Szakág 4 alkalommal tartott részkollégiumi ülést:
-

2013. január 16-án a sztrájkjoggal kapcsolatos KMK. vélemény tervezetet tárgyalta
meg.
2013. április 5-én az illetékekre és a munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó
szabályok alkalmazásáról szóló KMK. vélemény tervezet volt napirenden.
2013. július 8-ai ülés témája a keresetindítási határidővel kapcsolatos KMK.
vélemény és a joggyakorlat-elemző csoport összefoglalója
2013. október 31-én a részkollégium az Mt. 82-83. §-ával kapcsolatos
jogértelmezést tárgyalta meg.

8.2.3. A Polgári Kollégium kollégiumi ülései és szakmai tanácskozásai
2013 évben a Polgári Kollégium – a hagyományoknak megfelelően – két alkalommal
tervezett szakmai kollégiumi ülést.
A június 17-én megtartott kollégiumi ülésen a Kollégium megvitatta és elfogadta a
jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások
vizsgálatára létrehozott joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményét, és
meghozta az egyes kollégiumi vélemények meghaladottá nyilvánításáról szóló 1/2013.
(VI. 17.) PK véleményt.
A másik szakmai kollégiumi ülés 2013. december 16-ára lett kitűzve, ezt azonban el
kellett halasztani, mert ugyanezen a napon a Kollégium jogegységi tanácsként eljárva
meghozta a 6/2013. PJE határozatot a deviza alapú hitelszerződések érvénytelenségének
egyes kérdései tárgyában.
Az említetteken kívül a Kollégium még 7 alkalommal tartott Ülést, amelyeken az új Ptk.
egyes részeit vitatta meg, esetenként meghívott előadók bevonásával; 2013. február 18ai ülésén pedig dr. Jakab András, az MTA TK Jogtudományi Intézetének igazgatója
tartott előadást „A bírói jogértelmezés az Alaptörvény tükrében” címmel.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően – amikor a Polgári Kollégiumban havi
rendszerességgel tartottak Tanácselnöki Értekezletet – 2013-ban kevesebb ülésre került
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sor, tekintettel arra, hogy az új Ptk.-ra való felkészülés jegyében havi rendszerességgel
tartottak Kollégiumi Üléseket, amelyen lehetőség volt a vitás jogalkalmazási kérdések
megvitatására is. Ennek ellenére a Tanácselnöki Értekezlet többször is tartott ülést:
szeptemberben a Pp. felülvizsgálati szabályainak módosítása (az értékhatár alóli
kivételek kibővülése) folytán felmerült problémák megvitatására, decemberben a
6/2013. PJE számú határozat előkészítésére került sor ebben a keretben.
A Polgári Kollégiumon 2013-ban is eredményesen működött az Elvi Csoport, amely a
kollégium vezetésével együttműködve részt vett a jogegységi kezdeményezések
feldolgozásában, a törvényszékek és ítélőtáblák kollégiumi anyagainak, valamint a
jogszabálytervezetek észrevételezésében, a tanácselnöki értekezletek és kollégiumi
ülések vitaanyagainak előkészítésében és előzetes megvitatásában.
Az Elvi Csoport 2013 évi tevékenységéből szükséges kiemelni, hogy megkezdte a
Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria Polgári Kollégiuma anyagi jogi tartalmú
iránymutatásainak az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos felülvizsgálatát. A munka
nagyságrendjét érzékelteti, hogy ez alkalommal összesen 181 elvi iránymutatás (37
jogegységi határozat, 1 legfelsőbb bírósági irányelv, 6 legfelsőbb bírósági elvi döntés,
17 kollégiumi vélemény, 107 kollégiumi állásfoglalás és 13 tanácselnöki értekezleti
állásfoglalás) felülvizsgálatára került sor.
A Polgári Kollégium 2013 évben is aktívan igyekezett segíteni a jogalkotási munkát
azzal, hogy a közvetlenül, vagy az OBH-n keresztül részére megküldött
jogszabálytervezetekre észrevételeket tett (26 véleményezésre megküldött
jogszabálytervezetből 22-re tett javaslatot). A Polgári Kollégium vezetőjének
kezdeményezésére a Pp. több szabályával (tárgyi keresethalmazatra vonatkozó hatásköri
szabályok, tolmács- és fordítási költségek előlegezésére és viselésére vonatkozó
szabályok) kapcsolatban javasoltam az OBH Elnökének jogszabály módosítás
kezdeményezését.
Igen jelentős volt az elmúlt évek során a új Polgári Törvénykönyv előkészítésében való
kollégiumi részvétel. A kollégiumból ketten tagjai voltak az előkészítést végző Operatív
Bizottságnak, hárman a Kódex egyes részeinek a megszövegezői, míg mások az egyes
könyvek előkészítését végző munkabizottságok munkájában vettek részt. A Polgári
Kollégium számos alkalommal tett észrevételeket a különböző tervezetekre, az új Ptk.
elfogadását követően pedig aktívan részt vett a kapcsolódó jogszabályok tervezeteinek
észrevételezésében.
A Polgári Kollégium több tagja bekapcsolódott az új Polgári perrendtartás
kodifikációjának 2013 nyarán megindult munkálataiba. A Polgári Kollégium tagjai
közül többen kaptak felkérést arra, hogy egy-egy téma-, illetve munkabizottságot
vezessenek; a Kollégium tagjai és munkatársai egy kivételével valamennyi
témabizottságban, illetve a munkabizottságok többségének munkájában is részt
vesznek.
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8.3. A jogegységi tanácsok tevékenysége
8.3.1. A büntető jogegységi tanács tevékenysége
Az 1/2013. BJE határozatban, amelyet a Kúria a legfőbb ügyész indítványa alapján
lefolytatott jogegységi eljárás alapján hozott meg, megállapította, hogy amennyiben a
vádlott tartózkodási helye a vádemelést követően ismeretlenné válik, és a vele szemben
kibocsátott elfogatóparancs nem vezetett eredményre, az eljárás a terhelt távollétében a
Be. XXV. Fejezete szerinti külön eljárás szabályainak alkalmazásával akkor folytatható,
ha erre az ügyész a Be. 529. § (2) bekezdése alapján indítványt tesz. A bíróság ezért a
Be. 529. § (4) bekezdésére figyelemmel köteles az eljárást felfüggeszteni, ha az ügyész
a Be. 529. § (2) bekezdésében számára meghatározott tizenöt napos határidőben akként
nyilatkozik, hogy nem indítványozza az eljárásnak a vádlott távollétében történő
folytatását, vagy e határidőt elmulasztva nem nyilatkozik. Nincs azonban akadálya
annak, hogy a felfüggesztést követően az ügyész utóbb indítványt tegyen az eljárás
folytatására a vádlott távollétében a Be. XXV. Fejezete szerinti külön eljárás
szabályainak alkalmazásával. Miután az eljárás folytatásának akadálya – az ügyész erre
vonatkozó indítványának hiánya – így elhárul, az eljárás felfüggesztésének egyik
feltétele, és ezzel a felfüggesztés oka megszűnik. Ezért a bíróságnak – az ügyészi
indítvány alapján – a Be. 266. § (5) bekezdésére figyelemmel az eljárást folytatnia kell.
A 2/2013. BJE határozat a Fővárosi Ítélőtábla elnökének indítványára lefolytatott
jogegységi eljárás alapján született, és ebben a Kúria azt állapította meg, hogy
amennyiben a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés
végrehajthatóságának elévülése 2010. évi május hó 1. napja előtt bekövetkezett, úgy a
továbbiakban nincs törvényes lehetőség a büntetés végrehajtására. Ha azonban a
közérdekű munka és a pénzbüntetés végrehajthatóságának elévülése 2010. május 1.
napjáig nem következett be, e büntetések elévülési ideje öt év. A határozat
meghozatalára azért volt szükség, mert 2010. május 1-jén megváltozott az 1978. évi IV.
törvénynek a kiszabott pénzbüntetés és közérdekű munka elévülésére vonatkozó
szabályozása, és vitássá vált a 2010. május 1-je előtt jogerősen kiszabott ilyen
büntetések elévülésének kérdése. (Megjegyzendő azonban, hogy a jogegységi
határozatot a Veszprémi Törvényszék bírája az Alkotmánybíróság előtt megtámadta.)
2013. július 1-jén a 34 évig hatályban volt 1978. évi IV. törvényt felváltotta a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény. Ez jó alkalom volt arra, hogy az 1981-ben
megalkotott, az élet és testi épség büntetőjogi védelméről szóló 15. számú irányelv –
irányelvként való – fenntartását a Kúria a Bszi. 195. § (3) bekezdése alapján
megszüntesse. A törvény erre az eljárásra a Kúria teljes kollégiumának jogegységi
tanácsként történő eljárását írja elő, így a Kúria történetében először a Büntető
Kollégium alkotott olyan jogegységi határozatot, amelyben a teljes kollégium járt el.
További, az új Bszi. szerinti szabályozásból fakadó érdekesség, hogy a jogegységi
indítvány előterjesztője – a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője – a jogegységi
tanács tagjaként eljárhatott, mivel a Bszi. szerinti szabályozás alapján az indítványozó is
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a jogegységi tanács tagja lehet. A 15. számú irányelv helyett tehát a Kúria két
jogegységi határozatot hozott, a 3/2013. BJE határozatot az élet és testi épség
büntetőjogi védelméről és a 4/2013. BJE határozatot a jogos védelem kérdéseiről. A
jogos védelemről azért volt indokolt külön jogegységi határozatot hozni, mert az 1978.
évi IV. törvény eredeti rendelkezéseihez képest az új Btk. több újdonságot tartalmazott.
Szintén jogegységi eljárás indult – a legfőbb ügyész indítványára – abban, az új Btk.
hatályba lépésével kapcsolatos kérdésben, hogy az új Btk. feltételes szabadságra
bocsátásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe kell-e venni akkor, amikor a bíróság a
Btk. 2. § (2) bekezdését alkalmazva arról dönt, hogy az elkövetéskori vagy az
elbíráláskori büntető törvény az enyhébb. A kérdés horderejére figyelemmel a Büntető
Kollégium vezetője úgy látta helyesnek, ha a Kúria teljes kollégiuma jár el jogegységi
tanácsként. Az így megalakított jogegységi tanácsban azonban egyik álláspont sem
kapta meg a Bszi. által megkívánt kétharmados többséget, így a jogegységi eljárást meg
kellett szüntetni.
Ugyanakkor a Büntető Kollégium e kérdésben megalkotta a 4/2013. (X. 14.) BK
véleményt.
A legfőbb ügyész indítványozta annak a jogegységi eljárásnak a lefolytatását is,
amelyben arról kellett dönteni, hogy azokban az ügyekben, amelyekben a vádat
magánvádló vagy pótmagánvádló képviselte, a Be. 416. § (1) bekezdésének a)-d)
pontjaiban megjelölt okokból az ügyész jogosult-e felülvizsgálati indítvány
benyújtására. A jogegységi tanács a kérdést az 5/2013. BJE határozatában nemlegesen
döntötte el.
A büntető jogegységi tanács 2013. december 4-én a legfőbb ügyész indítványa alapján
abban foglalt állást, miszerint az elkövető kizárt a feltételes szabadságra bocsátásból
abban az esetben, amikor olyan szándékos bűncselekmény miatt ítélik végrehajtandó
szabadságvesztésre, amelyet a korábbi végrehajtandó szabadságvesztésre ítélését
követően, az e büntetés végrehajtása során engedélyezett feltételes szabadság letelte
után követett el, azonban a feltételes szabadságot utóbb – a jelenleg elbírálás alatt álló
cselekmény elkövetése után – más ügyben megszüntetik.
8.3.2. A közigazgatási-munkaügyi jogegységi tanács tevékenysége
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium a jogegység követelményének biztosítása
érdekében 2013. évben három önálló jogegységi határozatot hozott. Ezek közül egy
esetben a jogegységi eljárást a Kúria elnöke, két esetben pedig a KözigazgatásiMunkaügyi Kollégium vezetője indítványozta. Valamennyi lefolytatott jogegységi
eljárásban közös elemként jelentkezett az alsóbb fokú bíróságok eljárásának folyamatos
érintettsége, illetve a jogalkalmazási probléma régóta megoldatlan volta.
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1/2013. KMJE számú jogegységi határozat
Az adótitok szabályainak alkalmazása a perekben a közigazgatási ítélkezés régóta
vitatott kérdése volt, és az ítélkezési gyakorlat erre nézve eltérő válaszokat adott.
Indítványomra a Kúria öt tagú közigazgatási jogegységi tanácsa az alábbiakról
határozott:
az adótitok a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) XX. fejezete alá
tartozó közigazgatási perekben a Pp. 119.§ (2) bekezdés első mondata szerinti külön
törvényben meghatározott titoknak minősül. Perbeli védelmét a célhoz kötöttség elvével
összhangban kell ellátni. A közigazgatási perekben a felek részére a bíróság által
felülvizsgált határozatokban felhasznált adótitok teljes körű megismerését biztosítani
kell. Amennyiben ezt nem teszik lehetővé, úgy a meg nem ismerhető adótitok
bizonyítékként nem használható fel. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
során a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő jogosult megismerni és értékelni
mindazon adótitkot, amelyre feladatának teljesítése végett szüksége van.
Indokolásában arra utalt a jogegységi tanács, hogy az adótitok felhasználása során a
bíróság formálisan az adatvédelmi jogszabályok szempontjából adatkezelőnek minősül.
A bíróság előtt felmerülő adatoknak a felek és más perbeli személyek általi hozzáférését
a Pp. szabályozza. Az adótitok ágazati, önálló törvényben szabályozott titok, mely a Pp.
119. § (2) bekezdés alkalmazási körébe tartozik. A jogegységi tanács megállapította azt
is, hogy az adótitok perbeli védelmét biztosítani kell, és ezt az adatvédelem körében
általánosan érvényesülő célhoz kötöttség elve alapján kell ellátni.
A jogegységi tanács vizsgálta azt a kérdést is, mely a peres felek részéről a
közigazgatási eljárásban adótitokra hivatkozással meg nem ismerhető adatok perbeli
helyzetére vonatkozott. A jogegységi tanács az Alaptörvény és a személyes adatok
védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések, illetőleg az információs önrendelkezési
jogról és az információs szabadságról szóló rendelkezések alapján, arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a közigazgatási perekben a bíróság által felülvizsgált határozatokban
felhasznált adótitok teljes körű megismerését biztosítani kell. Amennyiben ezt nem
teszik lehetővé úgy a meg nem ismerhető adótitok bizonyítékként nem használható fel.
Ehhez kapcsolódóan a jogegységi határozat kiemelte azt is, hogy a közigazgatási perben
kirendelt igazságügyi szakértő jogosult megismerni és értékelni mindazon adótitkot,
amelyre feladatainak teljesítése végett szüksége van.
2/2013. KMJE számú jogegységi határozat
A Kúria és az elsőfokú bíróságok ítélkezési gyakorlata a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük előmozdításáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkv. tv.)
12/A. § alkalmazási körében jelentősen eltért azzal együtt, hogy az egyes bírósági
szintek ítélkezése a kérdésben egységesnek volt mondható. A jogszabályhely a kis- és
középvállalkozások vonatkozásában megállapított jogsértés esetére a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályaitól eltérő, kedvezőbb jogkövetkezményeket
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tartalmaz. Az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása céljából a Kúria KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumának vezetője jogegységi eljárást kezdeményezett, melyben a
Kkv. tv. 12/A. § értelmezése alapján annak eldöntését kérte, hogy ez a rendelkezés
milyen tárgyú hatósági ügyekben alkalmazható. A Kúria hét tagú közigazgatásimunkaügyi jogegységi tanácsa akként foglalt állást, hogy a Kkv. tv. 12/A. §-a az adó- és
vámhatósági eljárás, valamint a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények
ellenőrzésére irányuló eljárások kivételével, a kis- és középvállalkozásokat érintő
bármely hatósági eljárás során alkalmazandó, amennyiben a megállapított
jogszabálysértés következtében emberi élet, testi épség vagy egészség közvetlen
veszélye, környezetkárosodás, vagy tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek
védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértése nem következett be.
A jogegységi tanács megállapította, hogy a Kkv. tv. 12/A. § a kis- és
középvállalkozások esetében a hatósági ellenőrzés Ket.-ben írt szabályaihoz képest
tartalmaz eltérést. A törvény alkalmazásának kivételeit a Kkv. tv. 12/A. § maga
határozza meg, ebből következően azok ügyek, amelyeket ez a jogszabályhely nem
nevesít, nem tartoznak a kivételek közé. Megjegyezte a jogegységi tanács azt is, hogy a
Kkv. tv. alkotmányos célból, a gazdasági verseny elősegítése végett alkalmaz pozitív
diszkriminációt a kis- és középvállalkozásokkal szemben, mert tekintettel van sajátos
gazdasági működésükre, versenyképességi helyzetükre és piaci tudásukra.
3/2013. KMJE számú jogegységi határozat
Az adójogi jogviták nagy számát eredményezte az ingó vagyontárgyak értékesítésének
adózási következménye, és ezen belül adózási módjának meghatározása. A 2005-2011
közötti időszakra nézve az adóhatósági ellenőrzések alapján vitatott volt annak
megítélése, hogy az ingó vagyontárgyak átruházása után miként alakul a személyi
jövedelemadó fizetési kötelezettség. Két azonos tényállású ügyben a Kúria pénzügyi
tanácsai eltérően foglaltak állást, amire tekintettel a Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium vezetője jogegységi eljárást kezdeményezett. A Kúria öt tagú közigazgatási
jogegységi tanácsa határozatában megállapította, hogy a 2011. december 31-ig hatályos
adójogi szabályozás szerint a gazdasági tevékenység keretében folytatott ingó
vagyontárgy értékesítés üzletszerű, és utána az adózónak akkor is az Szja. tv. 58. § (8)
bekezdésében foglaltak szerint kell – önálló tevékenységből származó jövedelem
szabályai szerint - személyi jövedelemadót fizetni, ha az áfa alanyaként való
bejelentkezést elmulasztotta, és így az áfa levonási joga nem nyílt meg.
A jogegységi tanács döntésének indokolásában hangsúlyozta, hogy az indítványban
foglalt kérdések megválaszolása szempontjából kiemelt jelentősége volt annak, hogy
miként ítélhető meg az az adózó döntésétől függő körülmény, hogy nem jelentkezett be
az áfa hatálya alá, noha az általa folytatott tevékenysége alapján ezt meg kellett volna
tennie. A döntés szerint nem lehet megalapozott az a jogértelmezés, amelynek
értelmében a törvénnyel szembehelyezkedő ügyfél kedvezőbb adójogi helyzetbe kerül,
mint a jogkövető.
A jogegységi tanács értelmezése szerint a rendszeres gazdasági tevékenység objektív
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voltához kötődik ex lege adófizetési kötelezettség, ugyanakkor a bejelentkezés
elmulasztásának értelemszerű következménye, hogy az adólevonási jog nem fogja
megilletni, mert az ezt megalapozó dokumentumok (számlák) hiányoznak. A jogegységi
tanács nyomatékkal utalt arra is, miszerint alapvető jogállami elvekkel lenne ellentétes,
ha a törvényes előírásokat figyelmen kívül vevő jogalany egy adminisztratív
kötelezettség megszegésével, az előírt bejelentkezés elmulasztásával a törvényi
rendelkezés célját meghiúsítaná.
8.3.3. A polgári-gazdasági jogegységi tanács tevékenysége
2013 évben 7 olyan jogegységi eljárás indítványozása iránti kérelem érkezett a Polgári
Kollégiumhoz, amelyek – részletes vizsgálatot követően – nem vezettek jogegységi
indítvány benyújtásához. Négy esetben a Polgári Kollégium vezetője, két esetben
helyettese indítványozta a jogegységi eljárás lefolytatását.
A Polgári Kollégium öttagú jogegységi tanácsa 5 jogegységi határozatot, a kollégium
mint jogegységi tanács pedig 1 jogegységi határozatot hozott. Első alkalommal fordult
elő, hogy a kollégiumvezető a Bszi. 34. § (4) bekezdés b) pont szerinti lehetőséggel élve
a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében indítványozta a jogegységi eljárás
kezdeményezését [l.: 6/2013. PJE határozat].
A fent említett 6 jogegységi határozat az alábbi:
1/2013. számú PJE határozat
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 33/A.
§-ának (1) bekezdése alapján indított per tárgya a vezető tisztségviselő felelősségének
megállapítása. A peres eljárás illetékét ezért a meg nem határozható pertárgyérték alapul
vételével kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a felperesnek a keresetlevélben
az állított vagyoncsökkenés mértékét meg kell jelölnie, és azt a bíróságnak ítéletében
összegszerűen meg kell határoznia.
2/2013. számú PJE határozat:
Amennyiben a végrehajtás során befolyó összeg még a Vht. 164.§ (1) bekezdésében
meghatározott végrehajtási költségek teljes összegét sem fedezi, abból elsőként a le nem
rótt végrehajtási illetéket és az állam által kifizetett végrehajtási költséget kell
kiegyenlíteni.
A fennmaradó összeget – további privilegizált költség hiányában – a végrehajtási eljárás
kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával kapcsolatban felmerült további
költségekre arányosan kell elszámolni.
3/2013. számú PJE határozat:
Fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételen, vagy egyedileg meg nem
tárgyalt feltételen alapuló választottbírósági kikötés tisztességtelen.
A bíróság e kikötés tisztességtelenségét hivatalból köteles észlelni, de annak
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semmisségét csak akkor állapíthatja meg, ha a fogyasztó - a bíróság felhívására – arra
hivatkozik.
4/2013. számú PJE határozat:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 27.§
(2) bekezdés a) pontja szerinti „szerződésen alapuló tartozás” fogalmába mind a
szerződésben az adós által vállalt, mind a szerződésből eredő egyéb - a hitelező által az
adóssal a pénzkövetelés megismeréséhez szükséges terjedelemben közölt - hitelezői
igények beletartoznak, ideértve a nem szerződésszerű teljesítésből, illetve a szerződés
megszűnéséből eredő pénzköveteléseket is.
5/2013. számú PJE határozat:
1. A Ptk. 239/A. §-a alapján a szerződés érvénytelenségének (részleges
érvénytelenségének) megállapítása iránt indított perben nem kell vizsgálni a Pp. 123. §ában megfogalmazott feltételek fennállását.
2.a. A Ptk. 239/A. §-a alapján indult megállapítási perben a per tárgyának értékét
főszabályként a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értéke
alapján kell meghatározni.
b. Ha a Ptk. 239/A. §-a alapján előterjesztett kereset a szerződés részleges
érvénytelenségének a megállapítására irányul, a per tárgyának értékét meg nem
határozhatónak kell tekinteni, kivéve ha a támadott szerződési kikötéshez kapcsolódó
érték a szerződésben kikötött szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás értékétől elkülönülten
meghatározható.
3. A Ptk. 239/A. §-a alapján indult megállapítási perben az érvénytelenség
jogkövetkezményének az alkalmazása iránt viszontkeresetet akkor lehet előterjeszteni,
ha az alperes a szerződés érvénytelenségét nem vitatja, vagyis elismeri a keresetben
foglaltakat.
6/2013. számú PJE határozat:
1. A deviza alapú hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések (a továbbiakban: deviza
alapú kölcsönszerződések) devizaszerződések. A felek a hitelezőnek és az adósnak a
kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását egyaránt devizában határozták meg (kirovó
pénznem), és azt mindkét fél forintban volt köteles teljesíteni (lerovó pénznem). E
szerződéstípusnál az adós az adott időszakban irányadó forintkölcsönnél kedvezőbb
kamatmérték mellett devizában adósodott el, amiből következően ő viseli az
árfolyamváltozás hatásait: a forint gyengülése az adós fizetési terhének növekedését,
erősödése pedig a csökkenését eredményezi.
2. A deviza alapú kölcsönszerződés mint szerződéstípus önmagában amiatt, hogy a
kedvezőbb kamatmérték ellenében az árfolyamkockázat az adósnál jelentkezik, nem
ütközik jogszabályba, nem ütközik nyilvánvalóan a jóerkölcsbe, nem uzsorás szerződés,
nem irányul lehetetlen szolgáltatásra és nem színlelt szerződés. A szerződési terheknek a
szerződés megkötését követő – előre nem látható – egyoldalú eltolódása az
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érvénytelenség körében nem értékelhető, tekintettel arra, hogy az érvénytelenségi oknak
a szerződés megkötésekor kell fennállnia.
3. A pénzügyi intézményt a jogszabály alapján terhelő tájékoztatási kötelezettségnek ki
kellett terjednie az árfolyamváltozás lehetőségére, és arra, hogy annak milyen hatása
van a törlesztőrészletekre. A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az
árfolyamváltozás mértékére.
4. Ha a bíróság a szerződés érvénytelenségét állapítja meg – a jogkövetkezmények
alkalmazására irányuló kereset (viszontkereset) esetén, feltéve, hogy az érvénytelenség
oka kiküszöbölhető, vagy utóbb megszűnt – a bíróságnak elsősorban a szerződés
érvényessé nyilvánítására kell törekednie.
5. Ha a bíróság a fogyasztói szerződés valamely rendelkezését érvénytelennek találja, a
szerződés azonban az érvénytelen rész nélkül is teljesíthető, az érvénytelennek
minősített kikötés nem vált ki joghatást; a szerződés azonban egyebekben változatlan
feltételekkel köti a feleket.
6. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő
szerződési feltétel mikor felel meg az átláthatóság követelményének, a jogegységi
tanács a döntését az Európai Unió Bírósága előtt, C-26/13. szám alatt folyó előzetes
döntéshozatali eljárásban történő határozathozatalt követően fogja meghozni.
7. A bírói szerződésmódosítás arra szolgáló jogi eszköz, hogy egy-egy konkrét
szerződés esetében orvosolja a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötés után
bekövetkezett körülményváltozások valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértő hatását.
Nem alkalmas jogi eszköz azonban arra, hogy társadalmi méretű gazdasági
változásoknak azonos típusú szerződések nagy tömegét hasonlóan – csak az egyik fél
számára hátrányosan – érintő következményeit orvosolja. Ha ezeket a hátrányos
következményeket a jogalkotó bizonyos körben jogszabállyal rendezte, a jogalkotói
beavatkozás e körben az egyedi bírói mérlegelést kizárja.

8.4. A kollégiumok előtt az adott évben felmerült szakmai problémák és azok
megoldása érdekében tett intézkedések
8.4.1. Büntető Kollégium kollégiumi véleményei
1/2013. (V. 8.) BK vélemény
Magánvádas büntetőügyben önmagában a feljelentés bírósághoz érkezése miatt a
feljelentett személy mentelmi jogának felfüggesztése iránt a Be. 552. § (1) bekezdése
szerinti intézkedések megtételének nincs helye. Ha a feljelentésből megállapítható, hogy
a cselekmény nem bűncselekmény (a cselekmény büntetendőségét, avagy az elkövető
büntethetőségét kizáró ok áll fenn), a bűncselekmény gyanúja hiányzik, vagy más, az
eljárás megszüntetésére okot adó körülmény esetén az eljárást személyes meghallgatás
kitűzése és a Be. 552. § (1) bekezdése szerinti intézkedés megtétele nélkül meg kell
szüntetni. A pótmagánvád alapján indult bírósági eljárásban is ezek a szempontok
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irányadóak.
2/2013. (VII. 8.) BK vélemény
Az új Btk. hatályba lépésével szükségessé vált a büntető anyagi jogi tárgyú, valamint a
régi Btk. valamely törvényhelyére utaló kollégiumi vélemények felülvizsgálata. A több,
mint fél éves munka során a kollégium – jórészt az időközben hatályba lépett ellentétes
törvényi szabályozásra, valamint más, szakmai szempontokra is figyelemmel – 15
kollégiumi véleményt nem tartott fenn; 54 kollégiumi véleményt pedig módosított
tartalommal tartott fenn. 34 kollégiumi véleményt a felülvizsgálat nem érintett.
3/2013. (VII. 8.) BK vélemény
Az új Btk. 236. §-ának (1) bekezdése az ittas állapotban történő járművezetést tekinti
bűncselekménynek. Azt, hogy ki az, aki „ittas állapotban” van, a törvény a 240. § (3)
bekezdésében levő értelmező rendelkezéssel határozza meg a következőkőképpen: „a
236. és a 238. § alkalmazásában ittas állapotban lévő személy az, akinek a
szervezetében 0,50 gramm/liter ezrelék véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter
ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb értéket eredményező szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol van.” Értelmezési problémát vet fel az idézett
jogszabályi szövegben az „eredményező” szó. Kérdés, hogy ezt a törvényszöveg milyen
értelemben használja. A kollégiumi vélemény szerint az ittas járművezetés
bűncselekménye (Btk. 236. §) - az egyéb feltételek mellett - akkor állapítható meg, ha
az elkövető vérében levő véralkohol-, illetve levegőalkohol-koncentráció a vezetéskor
meghaladja a törvényben írt mértéket.1
4/2013. (X. 14.) BK vélemény
Mint arról már említés történt, a legfőbb ügyész indítványára a feltételes szabadságra
bocsátás kapcsán a Btk. 2. § (2) bekezdésének alkalmazhatósága kérdésében indult
jogegységi eljárás megszüntetésre került.
Ugyanakkor a Büntető Kollégium – most már kollégiumként és nem jogegységi
tanácsként – megalkotta a 4/2013. (X. 14.) BK véleményt, mely szerint határozott
tartamú szabadságvesztés esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének
legkorábbi, törvény erejénél fogva kötelező időpontjára vonatkozó rendelkezés a 2012.
évi C. törvény (Btk.) 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti elbírálás fogalmába tartozik.
Megváltozása alapot ad – enyhébb elbírálás címén – a módosító törvény alkalmazására.
5/2013. (XII. 11.) BK vélemény
A Btk. 81. §-ának (4) bekezdése súlyosabban rendeli büntetni azt az elkövetőt, akinek a
A kollégiumi vélemény közzétételét követően a 2013. évi CLXXXVI. törvény 118. § (4) bekezdése
ezzel ellentétes szabályozást hozott.
1
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bűnhalmazatban lévő cselekményei közül legalább három különböző időpontokban
elkövetett, befejezett személy elleni erőszakos bűncselekmény. A Btk. 6. §-ának (1)
bekezdése szerint bűnhalmazat akkor valósul meg, ha az elkövető egy vagy több
cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el.
A bűnhalmazatban lévő, legalább három személy elleni erőszakos bűncselekmény
különböző időpontokban elkövetett akkor, ha azok egymással anyagi halmazatot
alkotnak. Az ilyen, anyagi halmazatot alkotó, legalább három személy elleni erőszakos
bűncselekmény miatt a Btk. 81. §-ának (4) bekezdésének rendelkezései kizárólag akkor
alkalmazhatók, ha azok befejezett bűncselekmények.
A halmazati büntetésre vonatkozó súlyosabb rendelkezések nem alkalmazhatók abban
az esetben, ha a terhelt cselekményei akár törvényi, akár természetes egységet alkotnak;
így kizárt az alkalmazásuk a folytatólagosság egységébe tartozó cselekmények miatt,
ahogy akkor is, ha azok több mozzanatú bűncselekményként minősülnek.
A Btk. 81. §-ának (4) bekezdéséből egyértelműen következik, hogy a súlyosabb
jogkövetkezmények alkalmazása kizárt az alaki halmazatban álló bűncselekmények
miatt; azaz akkor, ha az elkövető egy cselekménye valósított meg a legalább három
személy elleni erőszakos bűncselekményt. Ilyenkor a törvényi feltételként rögzített
különböző időpontokban történt elkövetés nem jöhet szóba.
Kizárt a Btk. 81. §-a (4) bekezdésének alkalmazása abban az esetben is, ha egymással
részben alaki, részben anyagi halmazatban lévő bűncselekményeket kell elbírálni, ám
azok közül nem állapítható meg legalább három, egymással anyagi halmazatot alkotó,
befejezett személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése.
Életfogytig tartó szabadságvesztés a Btk. 41. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel csak
azzal az elkövetővel szemben szabható ki, aki az elkövetéskor huszadik életévét
betöltötte; ezért a Btk. 81. §-ának (4) bekezdése alapján is csak akkor kell a három,
egymással anyagi halmazatot alkotó személy elleni erőszakos bűncselekmény
elkövetőjével szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabni, ha mindhárom
cselekmény elkövetésekor betöltötte a huszadik életévét.
8.4.2. Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumi véleményei
2013. évben a Közigazgatás-Munkaügyi Kollégium a Bszi. 27. § (1) bekezdése alapján
négy kollégiumi véleményt alkotott az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében.
A kollégiumi véleményeket minden esetben az ítélkezési gyakorlat nagyobb terjedelmű
elemzése, valamint a tervezetek tanácselnöki értekezleten vagy részkollégiumi ülésen
történő megvitatása előzte meg.
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1/2013. (IV.8.) KMK vélemény
a sztrájkjog gyakorlásának egyes kérdéseiről
A sztrájkjogról szóló 1989. évi VII. törvény módosításai jelentősen érintették az alapjog
gyakorlásának feltételeit, és ebből következően a sztrájkjogi vitákban követett bírósági
gyakorlatot összefüggő bírósági döntéseket. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium az
egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása céljából áttekintette a sztrájk
gyakorolhatóságával összefüggő vitás jogalkalmazási területeket, és több pontban
véleményt nyilvánított a sztrájkjog kérdéseiről. Ennek keretében elsődlegesen azt
hangsúlyozta, hogy a sztrájkjog gyakorolhatósága tekintetében a konkrétan
megfogalmazott sztrájkkövetelések alapján lehet dönteni.
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vizsgálta az elégséges szolgáltatás mértékével
összefüggő egyes kötelezettségeket. Megállapította, hogy a még elégséges szolgáltatás
mértéke és feltétele megállapítása iránti, és a sztrájk jogszerűségének, illetve
jogellenességének megállapítása iránti nem peres eljárás egymástól független, önálló
kérelemmel kezdeményezhető. A kollégiumi vélemény utalt arra is, hogy az elégséges
szolgáltatás mértékéről és feltételeiről a közigazgatási és munkaügyi bíróság a felek
által megtett ajánlatok mérlegesével, az egyik fél által tett végső ajánlat elfogadásáról
rendelkező határozat meghozatalával dönthet. A kollégiumi vélemény ezen pontja
útmutatást adott arra nézve, hogy az első fokon eljárt bíróságnak milyen módon kell
eljárnia a még elégséges szolgáltatásra vonatkozó jogvita keretében, és az eljárás során
milyen típusú és tartalmú döntés hozható.
A kollégium a véleményében foglalkozott az alapvető szolgáltatások helyzetével és arra
az álláspontra helyezkedett, hogy a kizárólag alapvető szolgáltatásnak minősülő
tevékenység végzésére új munkavállaló határozott idejű felvétele nem eredményezheti a
sztrájkjog csorbítását.
A kollégiumi vélemény meghatározta továbbá azt is, hogy olyan sztrájkkövetelések
esetében amelyeknél a munkáltató közvetlenül nem határozható meg a nemperes
eljárásban kérelmező, illetve kérelmezetti oldalon ki vehet részt.
2/2013. (IV.8.) KMK vélemény
a munkaügyi perekben az illetékre és a munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó
szabályok alkalmazásáról
A munkaügyi perekre vonatkozó költség szabályok változására tekintettel szükséges
volt a kedvezőbb rendelkezéseket lehetővé tevő előírások elemzése, és alkalmazási
körük egyértelmű megfogalmazása. Ebből a célból a Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium áttekintette a munkavállalókat megillető költségkedvezményre és
illetékalapra vonatkozó rendelkezéseket.
A kollégiumi vélemény az alábbi
megállapításokat rögzítette:
- A munkavállalói költségkedvezményt a 2012. július 1-jét követően indult munkaügyi
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perekben kell távolléti díj alapján megállapítani.
- A 2008. január 1. - 2009. december 31. között indult még folyamatban lévő perekben a
munkavállalói költségkedvezmény a perindításkor hatályos rendelkezések szerint és
kérelemre engedélyezhető a keresetlevél előterjesztésére visszamenőleges hatállyal első
fokon továbbá a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban is.
- A 2010. január 1-jétől indult perekben a munkavállalói költségkedvezményt a
jogosultságot megalapozó feltételek megléte esetén a bíróság a per egész tartama alatt
hivatalból engedélyezi.
- Az illeték alapja és mértéke a munkaügyi perben is a peres eljárás egyes különálló
szakaszaiban külön vizsgálandó [1/2012. KMPJE].
- A munkavállaló az őt megillető illetékmentesség folytán a munkaügyi perben is a
perszakaszonként megállapított illetékalap után külön- külön számított (első-,
másodfokú és felülvizsgálati) eljárási illeték megfizetése alól mentesül.
3/2013. (IX.23.) KMK vélemény
a közigazgatási perekben érvényesülő felülvizsgálati szabályokról
A Pp. felülvizsgálati eljárásra vonatkozó szabályainak 2012. CXVII. törvénnyel történő
módosítása szükségessé tette a módosítás óta eltelt időben követett joggyakorlat
tapasztalatainak elemzését. Ennek eredményeként a kollégium a közigazgatási perekre
nézve értelmezte a felülvizsgálat egyes új szabályait.
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium véleményében arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a Pp. 340/A. § (2) bekezdés a) pontja szerint az adóhatósági határozatban az adózó
terhére megállapított fizetési kötelezettség összege határozza meg a közigazgatási
perben a felülvizsgálati eljárás lehetőségét. A fizetési kötelezettség összegénél
figyelembe kell venni a törvény szerinti jogkövetkezményeket, így az adóügyekben a
késedelmi pótlék, valamint az adóbírság és a mulasztási bírság összegét is. Az adózó
javára mutatkozó, az adóhatóságot terhelő fizetési kötelezettség esetében a Pp. 340/A. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti korlátozás nem érvényesül.
A kollégium a kisajátítási tárgyú perekben arra utalt, hogy az ügyfél részére a hatósági
határozatban megállapított kártalanítás összege dönti el a felülvizsgálati eljárás
lehetőségét, a kártalanítási összeg későbbi törvényes kamata a felülvizsgálati eljárás
lehetőségét nem alapozza meg.
A kollégiumi vélemény állást foglalt a felülvizsgálati eljárás egyik általános
szabályának a közigazgatási perekben történő érvényesüléséről is. Ennek értelmében azt
hangsúlyozta, hogy a közigazgatási perekben a Pp. 271. § (1) bekezdés d) pontjának a
kizárólag az ítélet indokolása ellen irányuló felülvizsgálati kérelmet tiltó szabálya eltérő
módon érvényesül. A közigazgatási perekben a Pp. 271. § (1) bekezdés d) pontja
feltételeit perben hozott ítélet rendelkező része és indokolás együttes vizsgálatával lehet
megállapítani, illetve nem minősül csupán a jogerős ítélet indokolása ellen benyújtott
felülvizsgálati kérelemnek az olyan felülvizsgálati kérelem, amely a jogerős ítélet
indokolásának az ügy érdemére is kiható megváltoztatására irányul.
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4/2013. (IX.23.) KMK vélemény
a munkajogi igény érvényesítésének egyes kérdéseiről
Az új Mt. hatálybalépésére tekintettel a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium
véleményt alkotott egyes munkajogi szabályok értelmezéséről. E körben kiemelte, hogy
a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt előterjesztett kereset általában nem
tartalmazhat megállapítás irányú kérelmet. A keresetlevelet a munkaviszony
megszüntetésének jogellenességével kapcsolatban, valamely igény érvényesítése iránt
az erre vonatkozó jognyilatkozat közlésétől, illetve a munkaviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetésre irányuló megállapodás megtámadása
eredménytelenségének megállapításától számított 30 napon belül kell előterjeszteni.
A kollégium értelmezte az új Mt. 280. § (2) bekezdésének követelményét is,
megállapítva, hogy a fizetési felszólítás a munkáltató számára kivételes szabállyal
biztosított lehetőség, amellyel a munkáltató akkor is élhet, ha a munkavállaló –
jogellenesnek minősített – a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben
keletkezett a törvényben korlátozott mértékű anyagi igényét kívánja érvényesíteni.
A Kollégium véleményében kiemelte a kollégium véleményében, hogy a munkavállaló
magatartása akkor minősül a munkaviszony megszüntetésének, amikor a munkáltató az
eset összes körülménye alapján az új Mt. 6. § (2) bekezdését alkalmazva megállapítja a
munkaviszony felszámolása napját.
Ez a jogszabályi értelmezés irányadó a kollégium véleménye szerint a munkáltatónak a
munkaviszonyt megszüntető magatartása, és az annak időpontja meghatározására is.
Rögzítette továbbá a kollégium véleményében, hogy a munkaviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtámadása esetén a
keresetindítási határidő betartását a megtámadási határidő valamennyi feltételének
vizsgálatával kell megállapítani. Emellett a munkáltató írásbeli kioktatási kötelezettsége
az egyoldalú jognyilatkozata megtételekor az általános elévülési időnél rövidebb, a
bíróság előtti igényérvényesíthetőség határidejére vonatkozóan áll fenn.
8.4.3. A Polgári Kollégium kollégiumi véleményei
1/2013. (VI.17.) PK vélemény rendelkező része
1. A Kúria Polgári Kollégiuma a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának az
anyanyelv, regionális vagy kisebbségi nyelv használatának biztosításával összefüggő
tolmács- és fordítási költség előlegezéséről és viseléséről szóló 3/2006. (XI.27.) PK
véleményt nem tartja fenn.
2. A Kúria Polgári Kollégiuma a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának az
érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010. (VI.28.)
PK véleménye 3.b. pontját és az ahhoz kapcsolódó indokolást nem tartja fenn.
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8. 5. A joggyakorlat-elemző csoportok tevékenysége
8.5.1. A büntető joggyakorlat-elemző csoport tevékenysége
2013. január 17-én a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján a büntető ítélkezési gyakorlat
körében 2013. évre „A vád törvényessége” vizsgálati tárgykört határoztam meg. A
joggyakorlat-elemző csoport vezetőjének dr. Márki Zoltán megbízott kúriai
tanácselnököt, (kúriai bíró) tagjának dr. Mészár Róza kúriai tanácselnököt, dr. Katona
Sándor kúriai tanácselnököt és dr. Soós László kúriai bírót jelöltem ki; a joggyakorlatelemző csoport munkájába részvételre felkértem dr. Erdei Árpád professor emeritust, az
Alkotmánybíróság volt elnökhelyettesét, dr. Hack Péter egyetemi docenst és dr. Bencze
Mátyás egyetemi docenst; továbbá dr. Kelemenné dr. Rácz Katalint, az Egri
Törvényszék, dr. Mesterházy Istvánt, a Zalaegerszegi Törvényszék büntető
kollégiumának vezetőjét, dr. Pócza Róbertet, a PKKB bíráját, dr. Belovics Ervint, a
legfőbb ügyész helyettesét, valamint dr. Galli István ügyvédet.
A joggyakorlat-elemző csoport 2013. április 29-én tartott ülést, ahol a feladatok
kiosztása megtörtént. A feladatok elvégzését követően a joggyakorlat-elemző csoport
vezetője a joggyakorlat-elemzés november 30-ig elkészült anyagait a csoport tagjainak
eljuttatta azzal, hogy 2013. december 15-ig tegyenek javaslatot a hátralévő teendőkről.
Az összefoglaló véleményt a Büntető Kollégium a 2014. április 14-i ülésén elfogadta.
8.5.2. A közigazgatási és a munkaügyi joggyakorlat-elemző csoportok tevékenysége
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium a Kúria joggyakorlat-elemző tevékenységéből
2013. évben jelentős szerepet vállalt. A Közigazgatási Szakágyban három, a Munkaügyi
Szakágban két joggyakorlat-elemző csoport működött, illetőleg a Közigazgatási Szakág
bírái közreműködtek a Kúria egészét érintő joggyakorlat-elemző csoport munkájában is.
A Kúria elnökének döntése alapján 2013-ban joggyakorlat-elemző csoport vizsgálta a
közigazgatási perjog szabályait, elsősorban abból a célból, hogy megfelelő szakmai
elemző anyag álljon rendelkezésre az önálló közigazgatási perrendtartás szabályainak
megalkotásához. A joggyakorlat-elemző csoport vizsgálta a közigazgatási perek
mintegy két évtizedes eljárási gyakorlatát, és annak elemzése alapján részletes
összefoglaló véleményt fogalmazott meg az önálló közigazgatási perrendtartás
szükségességéről, ennek szabályozási alapelveiről, irányairól, a szükséges új
pertípusokról, és eljárási szabályokról. A joggyakorlat-elemző csoport véleménye
részletes szabályozási koncepcióként is minősülhet, az elkészült vélemény alapján a
joggyakorlat-elemző munka immár a részletes szabályokra vonatkozó javaslattétel
irányába folytatódhat. A csoport összefoglaló véleményét a Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégium 2014. januárjában egyhangúan elfogadta.
2013. évben elrendeltem a személyi jövedelemadóval összefüggő perek gyakorlatának,
ezen belül is a becslési eljáráshoz kapcsolódó ítélkezési gyakorlat vizsgálatát. A
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joggyakorlat-elemző csoport azokat az ügyeket vizsgálta, amelyekben az adóhatóság
által az adóigazgatási eljárásban alkalmazott becslési eljárás eredménye és módszere
volt a vitás. Az ilyen típusú jogviták a közigazgatási bíráskodás 1991 évi újraindulását
követően folyamatosan jelen vannak, és mind az adózók, mind az adóhatóság
szempontjából lényeges annak elemzése, hogy a bírói eljárás keretei között e sajátos
adómegállapítási mód milyen keretek között vizsgálható, és annak milyen bizonyítási és
perjogi következményei vannak.
2013. évben joggyakorlat-elemző csoport alakult a közigazgatási bírságokkal
összefüggő ítélkezési gyakorlat vizsgálatára. A közigazgatási anyagi jogban rendkívül
elterjedt bírságok alkalmazásának módja és összege a közigazgatási bíráskodás egyik
állandóan jelen lévő kérdése. A hatóságok által a konkrét ügyekben alkalmazott
bírságok megállapításának módja és azok bírói értékelése sok esetben komoly viták
forrása, így szükséges volt annak részletes vizsgálata, hogy a közigazgatási perekben a
bírák miként értelmezik a közigazgatási bírságok megállapításának módját, és melyek
az ítélkezés jellemző tendenciái.
2012. évben a menekültügyi ítélkezés helyzetét joggyakorlat-elemző csoport vizsgálta,
összefoglaló jelentését a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 2013. év elején fogadta
el. Ez a csoport működését tovább folytatta 2013. évben az idegenrendészeti ítélkezési
gyakorlat elemzésével. Ez a munka komplex, több jogágat érint, mivel a csoport
tevékenysége érinti az idegenrendészeti őrizet kérdéskörét is. A csoport célja elsősorban
annak elemzése, hogy az egyes idegenrendészeti jogintézményeket a bírák milyen
módon értelmezik, illetve az egyes nemzetközi jogi előírások miként jelennek meg a
bírói gyakorlatban. Az idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport javaslatokat
fogalmazott meg az idegenrendészeti ügyek tárgyalásával kapcsolatos igazgatási,
szakmai és képzési feladatok körében, valamint jogalkotási kezdeményezés tárgyában is
nézve is a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodásáról szóló 2007.
évi II. törvény 46. § (3) bekezdés vonatkozásában.
A munkaügyi szakág joggyakorlat-elemző csoportja vizsgálta az új Mt. hatályba
lépésének hatását a munkajogi joggyakorlatra, ezen belül kiemelten elemezte a
keresetindítási határidővel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot. A munkacsoport
legfontosabb megállapításait a kollégium 4/2013.(IV.23.) KMK számú véleménye
tartalmazza.
2013. harmadik negyedévében alakult az a joggyakorlat-elemző munkacsoport, amely a
felmondásokkal kapcsolatos joggyakorlatot vizsgálja, neves elméleti és gyakorlati
szakemberek bevonásával. A vizsgálat folyamatban van, a felmondások gyakorlatának
elemzése során a munkacsoport értékelési körébe kívánja vonni a bírói gyakorlat
vizsgálatán keresztül a munkáltatói jogalkalmazást is, annak változását az új Mt.-vel
kapcsolatban, különösen a munkajog hangsúlyozottabbá vált alapelvei érvényesülése
szempontjából. Kiemelt cél a korábbi Mt. idején született kollégiumi állásfoglalások,
jogegységi határozatok, elvi határozatok érdemi felülvizsgálata ezzel összefüggésben.
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8.5.3. A Polgári Kollégium joggyakorlat-elemző tevékenysége
2013. évben elrendeltem a jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek
visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatát. A joggyakorlat-elemző csoport által
elkészített összefoglaló jelentést a 2013. június 17-ei ülésén megtárgyalta és elfogadta.
2013. évben joggyakorlat-elemző csoport alakult a perorvoslati bíróságok hatályon
kívül helyezési gyakorlatának vizsgálatára. A joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló
jelentését a 2014. február 3-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta.
A határozatszerkesztéssel kapcsolatos kérdéseket vizsgáló és az előzetes döntéshozatali
eljárással kapcsolatos kérdéseket vizsgáló joggyakorlat elemző csoportok által készített
összefoglaló véleményeket a Kúria Büntető Kollégiuma, Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma és Polgári Kollégiuma együttes ülésén 2014. január 27-én megvitatta és
elfogadta.
A joggyakorlat-elemző csoportok által készített összefoglaló vélemények a Kúria
honlapján közzétételre kerültek.
8.6. A Kúria elvi határozatai, elvi döntései
8.6.1. A Büntető Kollégium elvi határozatai és elvi döntései
A Kúria Büntet
Elvi Közzétételi Tanácsa 2013-ban a Kúriai Döntések című
folyóiratban a 111 eseti döntés mellett 24 elvi határozatot és 1 elvi döntést tett közzé.
Büntető elvi határozatok:
2013. B.1.
A törvényszék egyesbírája az előzetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbítása
tárgyában nem nyomozási bíróként dönt, nem a nyomozási bíró feladatát látja el, így ez
okból az ügy érdemi elbírálásából nincs kizárva [Kúria Bfv.III.427/2012.].2
2013. B.2
I. Nem valósul meg felülvizsgálatra okot adó feltétlen eljárási szabálysértés azzal, hogy
több terhelt védelmét – kötelező védelem esetén – azonos védő látja el, ha e terheltek
ellen különböző, térben és időben elkülönülő, egymással semmiben sem összefüggő
cselekmények miatt emeltek vádat.
2

Lásd még: 34/2013 (XI. 22.)AB határozatot.
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II. A felülvizsgálat az erre alapul szolgáló bármely ok esetén is csak arra a terheltre
folytatható le, akinek a javára vagy terhére a felülvizsgálati indítványt az arra jogosultak
benyújtották [Kúria Bfv.I.505/2012.].
2013. B.3
Nem valósul meg feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés,
ha az elsőfokú bíróság a vádtól eltérő minősítés megállapításával egyidejűleg nem
rendelkezik ugyan az ügynek a magasabb hatáskörű elsőfokú bírósághoz történő
áttételéről, ám ügydöntő határozatát – hatáskör elvonása nélkül – az eredeti vád szerinti
minősítéssel egyezően hozta meg, s azt a másodfokú bíróság is helybenhagyta [Kúria
Bfv.III.232/2012.].
2013. B.4
A nemzetközi bűnügyi együttműködésről, illetve az Európai Unió tagállamaival
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvények rendelkezései nem tartoznak a
büntető anyagi jog szabályai és a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási
szabálysértések fogalmi körébe, ezért az e törvényekben szabályozott „specialitás
elvének” sérelmével lefolytatott büntetőeljárás, még az erre hivatkozás alapossága
esetén sem lehet alapja felülvizsgálati eljárás lefolytatásának [Kúria Bfv.I.346/2012.].
2013. B.5
A büntetőtörvény időbeli hatályát szabályozó rendelkezés a bűncselekmény elbírálására
vonatkozik. A bűncselekmény elbírálásától elkülönülő, független kérdés, hogy az
elbírálás eredményeként kiszabott büntetésbe, annak végrehajtása során a büntetőeljárás
folyamán alkalmazott mely kényszerintézkedés időtartama és miként számítható be.
A bűncselekmény elkövetése idején hatályos büntetőtörvény szerint történő elbírálás
esetén helye van a házi őrizet beszámításának akkor is, ha ezt csak az elbírálás idején
hatályos büntetőtörvény teszi lehetővé [Kúria Bfv.I.279/2012.].
2013. B.6
A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás hathavonta
történő felülvizsgálatának előfeltétele a fogvatartás hat hónapot ténylegesen és
folyamatosan meghaladó foganatosítása. Folyamatos a fogvatartás akkor is, ha az
előzetes letartóztatást – megszakítás nélkül – házi őrizet váltja fel.
Ha azonban időközben az előzetes letartóztatás házi őrizet elrendelése nélkül, illetve az
előzetes letartóztatást felváltó házi őrizet előzetes letartóztatás elrendelése nélkül
megszűnik, akkor a felülvizsgálat esedékességét is az előzetes letartóztatás ismételt
elrendelésétől, illetve annak tényleges foganatosításától kell számítani [Kúria
Bkf.III.1.127/2012].
2013. B.7
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I. Az előre kiterveltség nem egyszerűen az ölési szándék átgondolását, hanem többet: a
véghezvitel előregondolását jelenti, ami által az ölési szándék eltökéltté válik.
II. Az a körülmény, hogy az igazságügyi orvosszakértői véleményt beterjesztő szakértői
páros egyik tagja utóbb - valamely okból - a tárgyaláson nem hallgatható meg, a
szakvélemény bizonyítékkénti felhasználhatóságát nem zárja ki [Kúria
Bfv.III.407/2012].
2013. B.8
Bírósági tárgyaláson peres félként az ellenérdekű peres fél – jogvita tárgyával
összefüggő szaktudását bíráló, hozzá nem értését szemléletesen (népi szólás
használatával) kifejező – véleménynyilvánítás sem rágalmazást, sem becsületsértést
nem valósít meg [Kúria Bfv.III.116/2012.].
2013. B.9
Amennyiben a mű először külföldön került nyilvánosságra és szerzője külföldi, ő,
illetve műve magyar szerzői jogi védelemben csak nemzetközi egyezmény, illetőleg
viszonosság alapján részesülhet. Ezért a büntetőeljárás során a szerző (jogtulajdonos)
honosságára és a mű első nyilvánosságra hozatalának helyére vonatkozó adatokat
tisztázni kell [Kúria Bfv.III.377/2011.].
2013. B.10
A törvényes vád követelményét nem sérti, ha a bíróság bűnösséget kimondó ítélete – a
vádbeli jogi értékeléstől eltérően – bűnszervezetben elkövetővel szemben szabja ki a
büntetést, ha ennek ténybeli alapjai a vádban leírt tények között szerepelnek. Ettől
függetlenül a bíróság a tettazonosság keretei között a bűncselekmény bűnszervezetben
elkövetésének tényét akkor is megállapíthatja és ennek megfelelően szabhatja ki a
büntetést, ha a bűnszervezetben elkövetésre vonatkozó adatokat a vád nem rögzíti,
azokra csak a bíróság előtti bizonyítási eljárás nyomán derült fény [Kúria Bfv.
I.994/2012.].
2013. B.11.
I. A büntetőeljárást megszüntető, első fokon jogerőre emelkedett végzésben a történeti
tényállás leírása az ún. rövid indokolás esetén sem mellőzhető.
II. Az indokolási kötelezettség felülvizsgálatra okot adó megsértését jelenti, s emiatt a
határozat hatályon kívül helyezésének és az eljárt bíróság új eljárásra utasításának van
helye, ha a bíróság rövid indokolású, tevékeny megbánásra alapozott eljárást
megszüntető végzése nem tartalmaz tényállást, és emiatt nem dönthető el, hogy az
elbírált cselekmény miként minősül, ehhez képest a tevékeny megbánás ilyen végzés
meghozatalára vagy csak korlátlan enyhítésre, azaz ítélettel történő elbírálásra nyújt
lehetőséget [Kúria Bfv.I.1023/2012].
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2013. B.12
I. A garázdaság vétségeként értékelt cselekvőség folyamatában a dolog elleni erőszakkal
okozott szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kár - a beolvadás folytán - a
rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés megállapítását nem teszi lehetővé
II. Nem a bűnösség törvénysértő megállapítása, hanem anyagi jogszabályt sértő
minősítés miatt van helye felülvizsgálatnak, ha a támadott jogerős ügydöntő
határozatban a rongálás vétségének a garázdaság vétségével alaki halmazatban történő
megállapításának azért nem volt helye, mert az elbíráláskor az már csak
szabálysértésnek minősült [Kúria Bfv.I.1466/2012].

2013. B.13
A tettenérés kapcsán a jogszabály olyan feltételt nem fogalmaz meg, hogy az elfogásnak
anélkül kell megtörténnie, hogy az elkövetőt szem elől tévesztették volna [Kúria
Bfv.III.832/2012.].
2013. B.14
Aki érvényes, államhatár átlépésére jogosító úti okmánnyal nem rendelkező, harmadik
országbeli állampolgárnak segítséget nyújt más schengeni tagállamba való beutazáshoz,
attól függetlenül elköveti az embercsempészés bűntettét, hogy ezen a „belső” határon
van-e határellenőrzés [Kúria Bfv.II.573/2012.].
2013. B.15
Amennyiben a járásbíróság előtt folyó büntetőügyben a bíróság, a törvényszék és az
ítélőtábla büntetőbírái maguk ellen kizárást jelentenek be, a kizárás és kijelölés
tárgyában a Kúria jár el; a törvényszék illetékességi körébe tartozó további
járásbíróságok bíráinak kizárás iránti bejelentése ilyenkor közömbös. A járásbírósági
hatáskörbe tartozó ügyben olyan helyi bíróságot kell kijelölni, amelynek a
felsőbíróságai (törvényszék és tábla) a kizárással nem érintettek [Kúria
Bkk.III.147/2013.].
2013. B.16
Becsület csorbítására nem alkalmas, ezért rágalmazást nem valósít meg a fizetési
kötelezettség teljesítésével elmaradt tulajdonostársak közüzemi díjtartozások
összegszerű megjelölését is tartalmazó névjegyzékének a társasház lépcsőházában
történő, a jogkövetkeztetésekre is figyelemfelhívást tartalmazó kifüggesztése [Kúria
Bfv.III.973/2012.].
2013. B.17
I. Súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettének befejezett alakzata valósul meg,
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ha a sértett halálának lehetséges következményével járó megverésének kilátásba
helyezése hatására adja át a zsarolónak a követelt pénzösszeg egy részét.
II. A zsarolás tényállásszerűsége szempontjából a fenyegetés komolyságát, annak a
sértettre gyakorolt hatása – nem pedig az elkövető ki nem nyilvánított szándéka –
alapján kell megítélni.
III. A fenyegetés félelemkeltésre alkalmassága megállapítható, ha a halál lehetőségét is
magában foglaló megverés ígérete a sértettet arra készteti, hogy a hatóság beavatkozását
kérje [Kúria Bfv.III.965/2012].
2013. B.18
Ha a folytatólagosság törvényi egysége úgy jön létre, hogy a szabálysértési értékre
elkövetett lopási cselekmények az üzletszerűség folytán válnak bűncselekménnyé, a
szabálysértési értékhatárt meghaladó folytatólagosan megvalósított vétséget – a
kétszeres értékelés tilalmából fakadóan – az üzletszerűség nem minősíti bűntetté [Kúria
Bfv.III.1499/2012.].
2013. B.19
I. Rablás valósul meg, ha az elkövető a fülbevalót a sértett füléből kitépve tulajdonítja
el.
II. A rablás bűntettének megállapíthatóságához megkívánt erőszak nem abszolút, hanem
relatív természetű, mert mindig a terhelt és a sértett viszonylatában kell vizsgálni és
eldönteni, hogy a konkrét esetben alkalmazott erőszak kizárhatta-e a sértett ellenállását
vagy sem [Kúria Bfv.II.38/2013.].
2013. B.20
A külföldi ítélet érvénye nem ismerhető el, ha annak meghozatala során a Be. alapelvi
szintű rendelkezései nem érvényesültek, ez esetben ugyanis hiányzik az a feltétel, hogy
a külföldön folyamatban levő eljárás összhangban van a magyar joggal [Kúria
Bt.II.152/2013.].
2013. B.21
I. A szexuális szokások, a nemi identitás és az ezek körébe tartozó tények az intim
szféra részét képezik, s azoknak nagy nyilvánosság elé tárása a sértett személyiségi
jogát, emberi méltóságát sérthetik, ezért alkalmas lehet a becsület csorbítására, s a
rágalmazás vétségének megvalósítására.
II. A sértettet felismerhetően ábrázoló (azonosítható), szexuális magatartást bemutató
fényképek elektronikus levélben történő közzététele tényállítást valósít meg [Kúria
Bfv.II.1.632/2012.].
2013. B.22
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I. A védő részvétele kötelező a személyesen védekezni nem képes terheltnek az
ügyében, aki komoly betegségeivel magyarázhatóan a bíróság által észlelhetően nem
érti a tárgyalás eseményeit, a feltett kérdésekre válaszait megfogalmazni nem, vagy csak
nagy nehézségek árán tudja.
II. A védő részvételének elmaradása ez esetben hatályon kívül helyezést eredményező,
feltétlen eljárási szabálysértést valósít meg, mert a bíróság olyan személy hiányában
tárgyalt, akinek a jelenléte kötelező [Kúria Bfv.III.434/2013].
2013. B.23
A vád törvényességét nem befolyásolja - ezért a vád törvényes -, ha a végrehajtóval
szemben indult büntetőeljárás során a nyomozást nem a nyomozó ügyészség, hanem a
rendőrkapitányság folytatta le, majd a városi ügyészség emelt vádat. A nyomozás során
megvalósult eljárási szabálysértés a vád törvényességét nem érinti [Kúria
Bfv.III.219/2013].
2013. B.24
A perújítás elrendelésekor a bíróságnak csak arról kell rendelkeznie, ha egyidejűleg
bármely rendelkezés végrehajtását felfüggeszti, félbeszakítja vagy a szükséges
kényszerintézkedést elrendeli. Éppen ezért, ha ezek tárgyában dönteni nem kell, úgy
azokról az alakszerű rendelkezés szükségtelen. A pozitív rendelkezés hiánya éppen a
negatív, azaz elutasító álláspontot is jelenti.
Ezért a perújítás megengedhetősége tárgyában hozott másodfokú határozatban a
szabadságvesztés félbeszakítását célzó indítvány elutasítása felesleges, az ellene
bejelentett fellebbezés pedig kizárt [Kúria Bkf.III.536/2013.].
Büntető Elvi Döntések:
1/2013. Büntető Elvi Döntés
I. A magyar anyanyelvű terheltet nem illeti meg az anyanyelv használatának joga
alapján az a jogosultság, hogy részére a büntetőeljárás iratait más nyelvre lefordítsák.
II. A nem magyar anyanyelvű terheltnek írásban szükséges lefordítani a büntetőügy
lényeges iratait, így a szabadságelvonásról szóló határozatot, a vádiratot és minden
ügydöntő határozatot.
III. A nem magyar anyanyelvű terheltet a védőjével való kommunikáció alatt – amely az
eljárás során lefolytatott bármely kihallgatással vagy meghallgatással áll kapcsolatban,
vagy a fellebbezés vagy más eljárási kérelmek benyújtásához kapcsolódik – a védői,
terhelti, a védekezéshez szükséges megbeszélés érdekében igénybe vett tolmács-költség
nem a terheltet, hanem a nemzeti államot terheli. [1998. évi XIX. törvény 9. § (1) és (2)
bekezdés; az Európai Parlament és a Tanács által 2010. október 20. napján elfogadott -
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és 2010. november 9. napján hatályba lépett - 2010/64/EU irányelv 2. cikk (4)
bekezdése.] (Fővárosi Ítélőtábla 4.Bkf.10.720/2012.)


8.6.2. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium elvi határozatai, elvi döntései
2013. évben a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Közigazgatási Szakága 50 elvi
határozatot és 1 elvi bírósági döntést tett közzé. A Munkaügyi Szakág részéről 17 elvi
határozat, és 4 elvi bírósági döntés közzétételére került sor. Ezek a számok azt igazolják,
hogy mindkét szakágban az elvi közzétételi tanács aktív tevékenységet lát el a
jogegység biztosítása érdekében, a közzétett határozatok lényegében a szakágak teljes
ítélkezési területét érintik. Mindkét szakágban elmondható az is, hogy eltérő döntések
esetében az elvi közzétételi tanács által meghatározott elvi tartalmú határozat a
jogegység biztosítását megfelelően szolgálja, a határozat közzétételét követően mind az
érintettek, mind az alsóbb fokú bíróságok számára nyilvánvalóvá válik az adott
kérdésben irányadó kúriai álláspont.
Példaként a közigazgatási ügyszakból megjelölhető a K.48. számú elvi határozat, mely
az engedély nélküli hulladékszállítási tevékenység megítélésének közösségi jogi
összefüggéseit érintette, vagy a K.18. számú elvi határozat, amely a korlátozási
kártalanítás megállapításának feltételeire vonatkozott. A Közigazgatási Szakág elvi
döntésként tette közzé a Fővárosi Törvényszék adóügyben hozott határozatát, melyben a
beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos bizonyítás megfelelőségéről döntött.
EH 2013.11.K48
Az engedély nélküli hulladék szállítási tevékenység kapcsán nem lehet hivatkozni olyan
irányelvre, amelyre vonatkozó átültetési határidő még nem telt el. Hulladékgazdálkodási
terv készítés elmulasztása utóbb nem orvosolható jogsértés. Több tényállás után
kiszabható szankció mértéke [271/2001. (XII. 21.) Korm. r. 3. § (6) bek.; 98/2008. EK.
r. 3. cikk, 40. cikk, 41. cikk]. Teljes határozat megtekintése
EH 2013.05.K18
Megalapozott a korlátozási kártalanítás iránti igény, amennyiben a települési helyi
építési szabályzat hatályba lépésével az ingatlan forgalmi értéke csökkent. A korlátozási
kártalanítás megfizetésére a települési önkormányzat köteles abban az esetben, amikor a
helyi építési szabályzat módosítására országos szintű jogszabály kötelezi [1997. évi
LXXVIII. tv. 30. § (1), (2), (3), (6) bek.].
A Munkaügyi Szakágban szintén példaként jelölhető meg az M.20 számú elvi határozat,
amely a munkakörülmények megváltozásának munkajogi körülményére vonatkozik,
illetőleg a Szegedi Törvényszék elvi döntése, amely a személyszállítást végző hivatásos
katonai szolgálati jogviszonyban álló által, e jogviszonnyal összefüggésben elszenvedett
baleseti kártérítés kérdéseit érinti.
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EH 2013.11.M20
Ha a munkáltató jelentős mértékben megváltoztatja a munkakörülményeket, ami
különösen érinti a munkavégzés helyeként megjelölt települések listáját köteles a
munkavállalót a munkavégzéshez szükséges feltételekről részletesen tájékoztatni, ezeket
biztosítani annak érdekében, hogy a munkaviszonyból eredő jogait megfelelően
gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíteni tudja [1992. évi XXII. törvény 76/C. § (1)-(2)
bekezdések, 102. § (3) bekezdés].
8.6.3. A Polgári Kollégium elvi határozatai, elvi döntései
2013 évben a BH-ban 10 polgári szakágú elvi határozat [továbbiakban: EBH], 8 polgári
szakágú elvi döntés [a továbbiakban: EBD], 5 gazdasági szakágú elvi határozat és 6
gazdasági szakágú elvi döntés került közzétételre.
A polgári szakágú elvi határozatok és elvi döntések fejrészei az alábbiak:
EBD 2013. P.1.
A FILMJUS Egyesület, mint közös jogkezelő szervezet, a nyilvántartásba vételéről
szóló határozata értelmében jogosult a filmszerzőknek felhasználási módonként különkülön járó szerzői jogdíjak kezelésére. A filmalkotások szerzőit, ellenkező kikötés
hiányában, díjazás illeti meg a filmelőállítóktól minden újabb felhasználás után,
függetlenül attól, hogy a felhasználás engedélyezési joga a szerzőknél maradtak, vagy
az előállítót illetik meg [Szjt. 66. § (3) bekezdése, 86., 87., 90. §,].
EBD 2013. P.2.
A Pp. perköltség viselésére vonatkozó azon rendelkezései, amelyek a pernyertességtől,
illetve pervesztességtől függenek, nem alkalmazhatók akkor, ha a per szünetelés folytán
megszűnik [Pp. 78. § (1) bek., 137. §].
EBH 2013. P.3.
I. A konszernjogi felelősség átvitel alapja egy sui generis delictuális kárfelelősség, ahol
az ellenőrzött társaság hitelezője és az uralkodó (minősített befolyást szerző) tag között
a károkozás ténye keletkeztet kötelmi jogviszonyt.
II. Ha a volt uralkodó tagnak az ellenőrzött társasággal szembeni tartósan hátrányos
üzletpolitikát folytató magatartása alapján a kár – az ellenőrzött társaság
vagyoncsökkenése – megállapítható, a kár bekövetkezte miatt az ellenőrzött társaság
felszámolása megindult, és vagyona a hitelezők kielégítésére nem nyújt fedezetet, akkor
a volt uralkodó taggal szemben a kártérítési felelősségének megállapítása iránti igény az
elévülési időn belül érvényesíthető. A volt uralkodó tag tagsági viszonyának időközbeni
megszűnése nem akadálya a kártérítési felelősség megállapításának.
III. Az egymást követő uralkodó tagok felelőssége nem egyetemleges, egymás
tevékenységéért
nem
tartoznak
felelősséggel.
[1997. évi CXLIV. tv. (régi Gt.) 296. § (1) bek., 2006. évi IV. tv. (új Gt.) 54.§ (2) bek.,
1991. évi XLIX. tv. (Cstv. 63. § (2) bek., Ptk. 344. § (1) bek.]
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EBH 2013. P.4.
A lízingbe vevőnek a tulajdonjog megszerzésére irányuló várományi joga olyan jogi
érdekeltségnek minősül, amely kellő alapul szolgál ahhoz, hogy a lízingtárgyra
vagyonbiztosítási szerződést köthessen akként, hogy abban magát szerződő félnek, a
lízingbe adót pedig biztosítottnak tüntesse fel.
Annak sincs jogi akadálya, hogy a lízingbe vevő keresettel kérhesse a bíróságtól az így
megkötött vagyonbiztosítási szerződésnek a teljesítését, kérelme azonban az ügyleti
feltételeknek megfelelően csak a biztosított javára történő teljesítésre irányulhat [Ptk.
548. §, 550. §, 567. § (1) bek.].
EBH 2013. P.5.
I. Írásba foglalt építőközösségi szerződés hiányában a tulajdonostársakat nem terheli a
társasház-alapító okirat aláírásának mint szerződéskötésnek a kötelezettsége.
II. A közös költségviselés melletti építkezés a közös tulajdonban álló ingatlanon ráépítés
címén nem eredményez tulajdonjogot. Nem lehet közös tulajdont keletkeztető
építkezésnek tekinteni az épület szerkezetét nem érintő karbantartási, korszerűsítési,
felújítási és más építési munkákat sem. Az ilyen jellegű munkálatok eredménye nem a
tulajdoni hányadok mértékében, hanem az egyes tulajdoni hányadok piaci értékében jut
kifejezésre [Ptk. 137. § (3) bek., Ptk. 205. §, 207. § (4) bek., 578/B. § (2)-(3) bek., PK 7.
állásfoglalás].
EBH 2013. P.6.
Érvénytelen öröklési szerződés jogkövetkezményeként nincs akadálya az eredeti állapot
helyreállításának, ha az annak alapján teljesítendő szolgáltatások visszatéríthetőek. Ilyen
esetben az elszámolási kötelezettség a feleket – az elévülés korlátjára tekintet nélkül – a
szerződéskötésre visszamenőleg terheli az eltartónak visszajáró életjáradék összegének
kamataira – mint járulékos igényre - is kiterjedően [Ptk. 195. § (3) bek. 237. § (1) és (2)
bek., 655. § (1) bek.].
EBH 2013. P.7.
I. Ha a jogosult a kötelesrészt természetben kéri kiadni és a keresetének helyt adó
ítéletet a másodfokú bíróság úgy változtatja meg, hogy a kötelesrész pénzbeni kiadását
rendeli el, akkor a kötelezett a megítélt összeg után a felülvizsgálati eljárás korlátaira
tekintet
nélkül
kötelezhető
késedelmi
kamat
megfizetésére.
II. Olyan, a kötelesrész alapjába számítandó összeg után, amely a kötelesrész
megfizetésére kötelezett örököst is csak egy későbbi időpontban illeti meg, a
kamatfizetés kezdő időpontja ez utóbbi összeg esedékességének az időpontjához
igazodik. [1959. évi IV. tv. 301.§ (1), 1959. évi IV. tv. 672.§ (1)-(3)].
EBH 2013. P.8.
A közalapítvány kuratóriumának elnöke az e minőségében tett nyilatkozatával harmadik
személynek okozott nem vagyoni kárért nem tartozik helytállni. Kártérítési igény
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kizárólag a közalapítvánnyal szemben érvényesíthető [Ptk. 74/C. § (5) bek., 75. § (1)
bek., 78. § (1) bek. és 84. § (1) bek. e) pont].
EBD 2013. P.9.
Az engedményezésről történő értesítésig az engedményező tartozáselengedése illetve az
engedményezőnek és a kötelezettnek a követelést érintő megállapodása érvényes, arra a
kötelezett kifogásként hivatkozhat az engedményessel szemben. Az engedményes
helyzetét hátrányosan érintő változás (pl. a követelés elengedése) az engedményező
engedményessel szembeni felelősségét alapozhatja meg [Ptk. 329. § (1), (3) bek.; Pp.
196. § (1) bek.].
EBH 2013. P.10.
Az örökhagyó a törvényes öröklés szabályai szerint utána öröklésre jogosult személyre
(ún. reménybeli örökös) tekintet nélkül rendelkezhet a vagyonáról mind élők közötti,
mind halála esetére szóló jogügylettel. Ebből következően a reménybeli örökös örökségi
váromány megszerzéséhez fűződő érdeke nem olyan jogi érdek, amely az örökhagyó
által kötött szerződés érvénytelensége iránti perben a kereshetőségi jogot (aktív perbeli
legitimációt) megalapozná [Ptk. 2. § (1). bek., 234. § (1) bek., 599. § (2) bek., 673. § (2)
bek., 2/2010.(VI. 28.) PK vélemény 10.a. pont, Pp. 3. § (1) bek.].
EBH 2013. P.11.
A vadászatra jogosult akkor is köteles a vadkár megtérítésére, ha az gyepként,
kaszálóként, illetve legelőként hasznosított szántó művelési ágba tartozó ingatlanon
következett be [1996. évi LV. tv. 75. §, 79/2004.(V. 4.) FVM. 82. § (2)-(3) bek.].
EBD 2013. P.12.
I. Az ajánlat elfogadójának az adásvételi szerződés létrejöttének megállapítása
érdekében azt kell bizonyítania, hogy az ajánlattevő ajánlatát teljes terjedelmében
elfogadta, és – konjunktív feltételként – az ajánlati kötöttségi időn belül az elfogadó
nyilatkozat az ajánlattevőhöz visszaérkezett. Létrejön ugyan a szerződés akkor is, ha az
ajánlat elfogadása elkésetten érkezik vissza az ajánlattevőhöz, de csak akkor, ha az
ajánlatot elfogadó fél bizonyítja, hogy azt az ajánlati kötöttségi időn belül elfogadta és
elküldte, csupán rajta kívülálló okból – például a posta késedelmes kézbesítése miatt –
érkezett meg az ajánlati kötöttségi idő eltelte után.
II. Önmagában amiatt, mert a felek előrehaladott szerződéses tárgyalásokat folytattak,
amelyek során nyomatékkal felmerülhetett a szerződéskötés lehetősége, a szerződés
létrejöttének elmaradása nem alapozza meg az utaló magatartás miatt a biztatási
kártalanítást. A kár megtérítésére csak az adhat alapot, ha az egyik fél – adott esetben a
vevő – szándékosan hozza a másik felet – adott esetben az eladót – abba a helyzetbe,
hogy magas költséggel beszerezze az adásvételi szerződés tárgyát, majd pedig
lényegében ésszerű indokok nélkül, önkényesen tagadja meg a szerződés megkötését.
Az a fél tartozik a másik, jóhiszemű fél kárának részben vagy egészben történő
megtérítésével, aki a jóhiszeműség és tisztesség követelményével ellentétben
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bocsátkozik szerződési tárgyalásokba, vagy szakítja meg azokat [Ptk. 211. § (2)
bekezdés, 213. § (1) bekezdés; Ptk. 6. §].
EBD 2013. P.13.
I. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől az eladó elállása
folytán az eredeti állapot helyreállítása anyagi jogilag egységes. Az eladó akkor
követelheti eredményesen a visszajáró szolgáltatást – az ingatlan tulajdonjogának
visszajegyzését –, ha egyben vállalja, hogy maga is visszatéríti a számára teljesített
szolgáltatást, a vételárat. Miután a vételár visszafizetési kötelezettség az eredeti állapot
helyreállítására irányuló keresetének megfelel, etekintetben pervesztesnek sem
minősíthető.
II. Az eredeti állapot helyreállítása folytán visszaadási kötelezettség alá eső
szolgáltatások tekintetében a felek egyidejű teljesítésre kötelesek, a késedelem szabályai
ebben a körben nem alkalmazhatók. A kölcsönös jogalap nélküli használat időtartama
alatt a visszterhes szolgáltatások használati díja egymást kölcsönösen kiegyenlíti,
kompenzálja. Használati díjnak minősül a teljesített vételár kamata is. Amíg a felek
kölcsönösen használják a másiknak visszajáró egyenértékű szolgáltatást, addig az átvett
pénzösszeg után kamat, a dolog birtoklásáért pedig használati díj fizetésére –
gazdagodás hiányában és annak elkerülése érdekében – egymással szemben nem
kötelezhetőek [Ptk. 320.§ (1) bekezdés, 319. § (3) bekezdés].
EBD 2013. P.14.
I. A végrehajtási eljárás ügyviteli befejezése tényének, módjának, időpontjának
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az eljárás irataiból, azt az eljáró önálló
bírósági végrehajtónak fel kell tüntetnie.
II. Az 1/2002.(I.17.) IM rendelet (Vüsz.) 34. § e) pontja alapján a végrehajtási eljárás
akkor minősül befejezettnek, ha a letiltás előjegyzését a munkáltató írásban igazolta a
végrehajtó felé és más intézkedésre objektíve nincs lehetőség, vagy az eljárás adatai
szerint a végrehajtás ésszerű időn belüli sikeres befejezéséhez nincs szükség.
III.A letiltás mellett az adós ingatlanának a lefoglalása kizárja ezen ok folytán az
ügykezelési befejezés megállapítását, mert a végrehajtási jog bejegyzése nem válhat
végleges hatályúvá: a végrehajtandó követelés teljes kielégítése esetén annak törlése, a
kielégítés hiánya esetén az ingatlan értékesítése iránti intézkedés válik szükségessé
[1994. évi LIII. tv. [Vht.] 7.§ (1), (2); 8.§ (2); 58. §.; 1/2002.(I.17.) IM rendelet (Vüsz.)
34. §. e) pontja].
EBD 2013. P.15.
I. A megrendelő a vállalkozó előzetes szerződésszegése, a kivitelezési ütemtől való
elmaradása miatt a szerződéstől csak a konjunktív törvényi feltételek bizonyítása esetén
állhat el, ha
- már a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy
- a vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy
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- a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében.
Az érdekmúlás szempontjából a megrendelőnek nem azt kell bizonyítania, hogy
általában az építési munka befejezése már nem áll az érdekében, hanem azt, hogy az
adott vállalkozó részéről (relatíve) megvalósuló további teljesítéshez fűződő érdeke
szűnt meg. A számottevő késedelem szempontjából ugyanakkor figyelembe kell venni,
hogy a megrendelő objektív késedelmének következményeként az eredeti teljesítési
határidő jelentős mértékben módosult, kitolódott.
II. A vállalkozási szerződés keretében végzett, de a megrendelő elállása miatt
félbemaradt, befejezetlen építményért járó ellenszolgáltatást – átalányáras kivitelezés
esetén – a szerződésben elvállalt teljes műszaki tartalom és a ténylegesen elért műszaki
készültség egymáshoz viszonyított arányának meghatározásával, és ennek a
szerződésben kikötött átalánydíjra való vetítésével kell számítani.
III. A felek bármely szerződésszegési esetre kiköthetnek kötbérfelelősséget, a jogosultat
azonban kötbér kizárólag ennek a szerződéses kötelezettségnek a nemteljesítése vagy
nem szerződésszerű teljesítése után illeti meg. A kikötést nem lehet más
szerződésszegési esetre kiterjesztően értelmezni [Ptk. 395. § (1), (3) bekezdés].
EBH 2013. P.16.
A közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat kiadása iránti perben is
érvényesülnek a Ptk. alapelvei. Joggal való visszaélésnek minősül személyes
motivációval, mintegy vélt konfliktus miatti retorzióként igényelni speciális
információkat, amelyeknek érdemi közérdekű adattartalmuk alig van. Az ilyen
motivációjú, személyes érdek által vezérelt joggyakorlás nem felel meg az alanyi jog
társadalmi rendeltetésének [Alaptörvény VI. cikk (2) bek., 28. cikk, 2011. évi CXII. tv.
3. §, 26. § (1) és (2) bek., Ptk. 5. § (1) és (2) bek.].
EBH 2013. P.17.
A Ptk. 305/A. § (1) bekezdésének alkalmazása során az ismert hibák körébe azok a
hibák tartoznak, amelyekről a jogosultnak a szerződéskötéskor ténylegesen tudomása
volt. Felismerhető hibának pedig az ún. nyílt, tehát az egyszerű észleléssel
megállapítható hibák minősülnek, továbbá azok a hibák, amelyeket a jogosultnak a
kötelezett tájékoztatása, a szerződéskötés körülményei, illetőleg a dolog életkora,
állapota és használtsági foka alapján egyébként számításba kell vennie, valamint azok a
hibák is, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a ténylegesen ismert, illetve a nyílt
hibákra tekintettel a szerződéskötéskor alappal feltételezhető, előrelátható [Ptk. 305. §
(1) bek., 305/A. § (1) bek.].
EBD 2013. P.18.
A birtokvédelem és a személyiségi jogi védelem egymással párhuzamosan igénybe
vehető jogvédelmi lehetőséget biztosít a sérelmet szenvedett fél számára. Nincs
akadálya ezért annak, hogy a bíróság az eredményes birtokvédelmi eljárást követően a
jogi személy céljaira szolgáló helyiséghez fűződő jog megsértését megállapítsa [Ptk. 82.
§, 84. § (1) bek. a) pont, 188. § (1) bek.].
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A gazdasági szakágú elvi határozatok és elvi döntések fejrészei az alábbiak:
EBD 2013. G.1.
I. A gazdasági társaság és harmadik személy jogvitájának tárgyát képező polgári perben
a bíróságnak nincs arra hatásköre, hogy a folyamatban lévő változásbejegyzés iránti
kérelmek elbírálása és a bejegyzett adatok közzététele előtt bizonyítási eljárást
lefolytatva a cégnyilvántartásban feltüntetett cégadatok változását állapítsa meg.
II. A vezető tisztségviselőt választó társasági határozatot hatályon kívül helyező bírósági
határozat
a
jövőre
nézve
(ex
nunc)
fejt
ki
joghatást.
III. A peres eljárás félbeszakadása nem állapítható meg, ha a korábban
cégnyilvántartásba bejegyzett törvényes képviselő által adott ügyvédi meghatalmazás
alapján
a
peres
fél
rendelkezik
jogi
képviselővel
[2006. évi IV. tv. (Ctv.) 8. § (1) bek., 22. § (1) bek., 24. § (1) bek., 32. § (1) bek. h/ pont,
Pp. 111. § (3) bek., 252. § (2) bek.].
EBD 2013. G.2.
A létesítő okirat módosítása érvénytelensége megállapításának nincs helye a taggyűlés
összehívásával, a napirendi pontok meghatározásával, valamint a módosításokat a
cégjegyzékbe bejegyző eljárással kapcsolatos kifogásokra alapítottan [2006. évi IV. tv.
(Gt.) 45. § (1) és (3) bek., 2006. évi V. tv. (Ctv.) 70. § (1) bek., Ptk. 200. § (2) bek.].
EBD 2013. G.3.
I. Az EU Bíróság C-378/2010. számú ítéletében kifejtettek szerint nemzetközi
átalakulásnak minősül az, ha egy külföldi honosságú gazdasági társaság akként határoz,
hogy tevékenységét az EU másik tagállamában, az ott irányadó jogszabályoknak
megfelelően megalkotott létesítő okirattal létrejött társaság keretei között kívánja
folytatni a korábbi társaság jogutódaként. A nemzetközi átalakulásra vonatkozó nemzeti
jog szabályai nem tehetik gyakorlatilag lehetetlenné a nemzetközi átalakulást.
II. Nemzetközi átalakulás esetén két nemzeti jog alapján kell két nemzet illetékes
szervének döntenie a kérelemről, a törlésre a jogelőd államának a joga, a bejegyzésre a
jogutód
államának
a
joga
az
irányadó.
III. Nemzetközi átalakulás esetén is teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy legkésőbb
a jogelőd törlésekor már a jogutód társaság létesítő okiratát el kell fogadni.
IV. Ugyancsak követelmény, hogy a jogelőd társaság tagjai közül legalább egy a jogutód
tagjává váljék, illetve a jogelőd vagyonának legalább egy része a jogutód vagyonának
részévé
váljon.
[2006. évi V. tv. (Ctv.) 24-29. §, EUMSz. 49., 54. cikk, 267. cikk (3) bek.].
EBH 2013. G.4.
I. A 1346/2000/EK rendelet (Rendelet) 5. cikk (1) bekezdése akként értelmezendő, hogy
a főeljárást megindító tagállamtól eltérő tagállamban levő vagyontárgyon fennálló
dologi jog jogosultja az igényét olyan módon érvényesítheti, mintha a főeljárást meg
sem indították volna, mintha az adós nem lenne fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt.
II. A dologi jogi igény általában a dolog fekvése szerinti állam joga alapján bírálandó el,
a dologi jogi igény elbírálására a 44/2001/EK rendelet (Brüsszel I. rendelet) alapján
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Magyarországnak fennáll a joghatósága. Az 1979. évi 13. tvr. (Nmjtvr.) 63. §-a
értelmében a magyar bíróságnak a magyar eljárási jogot kell alkalmaznia.
III. A perbeli alperes meghatározásánál a fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló
alperes
személyes
joga
alkalmazásával
kell
állást
foglalni.
[1346/2000/EK. rendelet 5. cikk, 44/2001/EK. rendelet 5. cikk, Pp. 130. § (1) bek.,
1979. évi 13. tvr. (Nmjtvr.) 18.§]
EBH 2013. G.5.
I. A felszámolási eljárásban az ügy érdemében hozott végzések a peres eljárásra is
kiható jogerővel rendelkeznek.
II. A Cstv. 49. § (5) bekezdése a Ptk-ban meghatározott megtámadási lehetőségeken
felül biztosít megtámadási jogot az érdekelt fél részére. Az ebben a tényállásban
található „értékesítés formáira vonatkozó rendelkezés” kifejezés nem csak a pályázat
vagy az árverés, mint értékesítési forma betartásának kötelezettségét tartalmazza, hanem
azt is, hogy a felszámolónak a választott értékesítési forma törvényben foglalt
valamennyi
szabályát
be
kell
tartania.
III. A felszámolás során kötött adásvételi szerződés Cstv. 49. § (5) bekezdése alapján
történt eredményes megtámadása esetén, ha az érvénytelenség jogkövetkezményének
levonása körében az eredeti állapot visszaállítása indokolt és lehetséges, akkor a szerző
félnek vissza kell adnia a vagyontárgyat, míg az adósnak ezzel egyidejűleg vissza kell
fizetnie a vételárat a vevő részére, és a vevőnek csak az ezen kívüli igényeit kell
hitelezői
igényként
bejelentenie
a
felszámolónak.
IV. A Cstv. 49/D. § (1) bekezdésének „haladéktalanul” kifejezését – a 30 napos
jogvesztő megtámadási határidő tartamára tekintettel – úgy kell értelemezni, hogy a
felszámolónak csak a jogvesztő határidő letelte után kell elszámolnia a zálogtárgy
értékesítéséből befolyt vételárral szemben a Cstv.-ben megengedett költségeket,
levonnia a felszámolói díjat és átutalnia a zálogjogosult részére a fennmaradó összeget.
[1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 49. § (5) bek., 49/D. § (1) bek., 58. § (1) bek., Ptk. 237. §
(1) bek., 1/2010. (VI.28.) PK vélemény 3., 4. és 8. pontja, 2/2010. (VI.28.) PK
vélemény 10/b. és 11. pontja, Pp. 229.§ (1) bek.]
EBD 2013. G.6.
Ha a kérelmező az adós felszámolását nem az adós vele szemben fennálló, hanem a
csődegyezséggel érintett másik hitelezőnek az adós által ki nem egyenlített követelése
miatt kezdeményezte, a kérelmező nem minősül hitelezőnek, ezért kérelmét érdemi
vizsgálat nélkül kell elutasítani [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 3. § (1) bek. c/ pont, 22. §
(1) bek. b/ pont, 25. § (1) bek. a/ pont, 27. § (2) bek. d/ pont].
EBD 2013. G.7.
A csődeljárásban nyilvántartásba vett hitelezői igény bejelentése az eredménytelen
csődeljárást követő felszámolási eljárásban szükségtelen. Besorolását azonban
automatikusan nem tartja meg, azt a felszámoló jogosult más kategóriába sorolni, illetve
a korábban elismertként nyilvántartásba vett hitelezői igényt vitatottá minősíteni, és azt
eldöntés végett a bíróság elé terjeszteni [1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 28. § (2) bek. f/
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pont, 46. § (6) bek.].
EBD 2013. G.8.
I. Önmagában az a körülmény, hogy a szerződés kötelezettje már a szerződés
megkötésekor eleve nem akarta megfizetni a tartozását, büntetőjogi szempontból
megvalósíthatja a csalás tényállását, polgári jogi szempontból ugyanez a körülmény a
szerződés semmisségét nem eredményezi, mert e magatartást a polgári jog önálló
tényállásként szabályozza és ahhoz saját jogkövetkezményt fűz. A tévedésbe ejtés miatt
a szerződés nem a büntető jogszabályba ütközik, hanem a büntető jogilag
bűncselekményként értékelt magatartás a szerződés megtámadására ad lehetőséget. Az
eredményes megtámadás folytán nem a kártérítés, hanem az érvénytelenség
jogkövetkezményét kell alkalmazni; a bűncselekménnyel okozott kár deliktuális
tényállását a Ptk. nem ismeri.
II. Aki hatósági engedélyhez kötött tevékenységet e nélkül végez, az az adott
közigazgatási normában meghatározott szankciókkal sújtható, a jogosítvány hiánya
azonban önmagában nem vonja maga után a szerződés semmisségét, ha a szerződés
tárgyát képező szolgáltatás a jogszabály által kifejezetten nem tiltott és az
érvénytelenség jogkövetkezménye abban nem nevesített. Nem teszi érvénytelenné a
szerződést, ha az abban vállalt tevékenység a cégjegyzékbe nem került bevezetésre; a
szerződés csak akkor semmis, ha az tiltott tevékenység végzésére irányult.
III. A jóhiszemű, visszterhesen szerző vevő kereskedelmi forgalmon kívüli
tulajdonszerzése szempontjából közömbös az, hogy az eladó miként számolt el,
teljesített az árut részére értékesítő féllel szemben. A rábízás, mint a tulajdonszerzés
egyik feltétele minden olyan esetben megvalósul, amikor a dolog az eredeti tulajdonos
birtokából nem jogellenesen kerül ki.
[Ptk.55. §, 118. §, 210. § (4) bekezdés, 2006. évi IV.tv. (Gt.) 29. § (1) bek., 2006. évi V.
tv. (Ctv.) 8. § (1) bek.].
EBD 2013. G.9.
I. A pénzügyi lízing során ténylegesen hitelnyújtás történik, a dolog elpusztulásának
vagy értékcsökkenésének veszélyét ezért a lízingbevevő viseli, és változatlan feltételek
mellett köteles lízingdíjat fizetni akkor is, ha a lízingtárgyat rajta kívülálló okból nem
használhatja. Nem a kárveszélyviselés körébe tartozik azonban, ha a lízingbevevő nem
szerezheti meg a lízingtárgy tulajdonjogát, mert a lízingbeadó – aki a tulajdonjogot
maga sem szerezte meg – a tulajdonjog átruházására nem képes.
II. Ha egyik félnek sem felróható okból szűnik meg annak lehetősége, hogy a
lízingbeadó a lízingtárgy tulajdonjogát a lízingbevevőre átruházza, a lízingszerződés
objektív meghiúsulása folytán a felek között el kell számolni. További díj a
lízingbevevőtől nem követelhető, ugyanakkor a lízingbevevő az addigi tényleges
hasznosítás folytán a kifizetett lízingdíjat teljes összegben nem követelheti vissza,
hanem csak a lízingdíj vételárrész hányadát.
Az objektív meghiúsulás, mint szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazását
érvényesen a lízingbeadó az ÁSZF-ben sem zárhatja ki.[Ptk. 312. § (1) bek., 314. § (2)
bek., 319. § (2) bek.]
EBH 2013. G.10.
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I. A lakossági, fogyasztási kölcsönszerződésben a kétnemű devizaárfolyam (vételi és
eladási árfolyam) alkalmazása során felmerülő különbözet költségnek minősül, mely
mértéke feltüntetésének hiánya a szerződés semmisségét eredményezi.
II. A Hpt. 213. §-a csak a szerződés semmisségéről rendelkezik, annak
jogkövetkezményeiről nem, ezért az utóbbiakra a Ptk. 237-239. § rendelkezései
irányadók. A kétnemű devizaárfolyam közötti eltérés, mint költség mértéke
feltüntetésének hiánya olyan érvénytelenségi ok, amely kiküszöbölhető. A szerződés
érvényessé nyilvánítható akként, hogy a bíróság rögzíti a kétnemű devizaárfolyam
közötti eltérés mértékét, mely a THM kiszámításakor, illetve a szerződés megkötésekor
fennállt.
[1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 213. § (1) bek; Ptk. 237. §, 238. §, 239. §; 41/1997. (III.5.)
Korm. r. 8. §, 11/B. §, 12. §].
EBH 2013. G.11.
I. Az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítélete nem
pótolja a közbeszerzési eljárásban történt jogszabálysértést megállapító jogerős
közigazgatási határozatot.
II. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 350-351. §-ai alapján
indított kártérítési perben, ha azt megelőzően a közigazgatási perben jogerős ítélet
alapján nem történt jogszabálysértés, nincs helye a keresetlevél Pp. 130. § (1) bekezdés
c/ pontja szerinti idézés kibocsátása nélküli elutasításának; a keresetet érdemben kell
tárgyalni.
III. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének nincs helye, ha a
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító jogerős végzés elleni felülvizsgálati
kérelem elbírálása kizárólag eljárásjogi, uniós jogszabállyal és alapelvvel nem érintett
rendelkezés alapján történt.
[EUMSZ. 267. cikk. 288. cikk; 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 350-351. §-ai; Pp. 130. §
(1) bek. c/ pont]
A BH-ban mindezeken felül 79 db polgári és gazdasági szakágú eseti döntés jelent meg.

8.7. A soronkívüliség elrendelésének és érvényesülésének gyakorlata
A Büntető Kollégiumban lényegében nincs szükség a soronkívüliség intézményére,
mivel a legtöbb ügy fél éven belül befejeződik, éven túli folyamatos ügy pedig nincs.
A Közigazgatási-Munkaügyi valamint a Polgári Kollégiumban a soron kívüli ügyintézés
elrendelése - azokban az esetekben ahol külön jogszabály soronkívüliség nem ír elő - a
Kúria ügyviteli szabályzatának 11. § alapján történik. Mindkét kollégiumban
rendszeresen érkeznek, elsősorban jogi képviselők útján előterjesztett soronkívüliség
iránti kérelmek, melyekben hivatkozási alap általában az ügy valamely sajátossága, és
ezáltal gyors elbírálást igénylő volta. A kialakított gyakorlat szerint a soron kívüliség
elrendelése iránti kérelem megalapozottságának tárgyában a kollégiumvezető beszerzi
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az érintett tanács elnökének véleményét majd ezen vélemény figyelembevételével, a
saját javaslatának megjelölésével terjeszti az ügyet elém. Soronkívüliségre kivételes
esetben, közérdek, vagy nyomós magánérdek alapján kerülhet sor, figyelemmel arra is,
hogy a soron kívüli ügyintézés az ügyfélegyenlőség általános szabálya alóli kivételt is
jelent. Azokban az esetekben, ahol törvény rendeli el a soron kívüli eljárást, vagy ilyen
megnevezéssel, vagy a határozathozatalra előírt határidővel (például média, hírközlési
ügyek, vagy a Pp. XXIV. Fejezete alá eső ügyek) a kollégiumok eleget tesznek a soron
kívüli eljárás követelményének. Olyan ügyekben, ahol a döntés meghozatalára nincs
konkrét határidő előírva, de a törvény soron kívüli eljárást rendel a felülvizsgálati
ügyekben az általános elbírálási időtartamhoz képest mintegy fele az eljárás időtartama,
figyelemmel arra, hogy ez esetben az ügy tárgyalásra való kitűzése és a szükséges
intézkedés megtétele általában azonnal megtörténik. A soron kívüliség ellenőrzése a
rendszeresített informatikai hálózattal történik, a kollégiumvezetők valamennyi
soronkívüliséggel érintett ügyben az ügy elbírálásra való kitűzésének megtörténtét
ellenőrzik.
2013-ban a Büntető Kollégiumba 1 db, a Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiumba 26
db, míg a Polgári Kollégiumba 38 db, azaz összesen 65 db soron kívüliség elrendelése
iránti kérelem érkezett. A kérelmekről minden esetben a kollégiumvezetők javaslata
szerint döntöttem.

8.8. Az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos gyakorlat
Büntető Kollégium:
a) kizárási ügyek
A kizárási ügyek között nagy számban fordulnak el az ún. elfogultsági kifogások
elbírálásával kapcsolatos ügyek. Az elfogultsági kifogások leggyakoribb oka az, hogy a
terhelt elégedetlen az eljáró bíróság tevékenységével, esetenként arra hivatkozik, hogy
korábban már eljárt vele szemben az adott bíróság.
b) a hatásköri / illetékességi összeütközések miatt keletkezett kijelölési ügyek.
A hatásköri illetve illetékességi összeütközések miatt szükséges kijelölési ügyek akkor
fordulnak elő nagyobb számban, ha az eljárási törvények hatáskörre (illetékességre)
vonatkozó rendelkezései módosulnak, és a jogszabály nem tartalmaz egyértelmű
átmeneti rendelkezést. Ez történt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény 2013. szeptember 1-jei
módosításakor, amikor a kiszabott pénzbírság (helyszíni bírság) végrehajtására illetékes
szabálysértési hatóságra vonatkozó illetékességi szabályok változtak, ennek folytán az
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átváltoztatásra illetékes járásbíróságok között negatív illetékességi összeütközés
keletkezett. Ilyen kijelölési ügyek soha nem látott számban érkeztek 2013-ban a Kúria
Büntető Kollégiumához.
Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium:
A kollégium mindkét szakágában rendszeresen felmerülnek eljáró bíróság kijelölésével
összefüggő indítványok. Az ügyek nagy részének hátterében az érintett alsóbb fokú
bíróság bíráinak kizárása áll a polgári perrendtartás által meghatározott okokból. A
gyakorlat szerint ilyen esetben a szomszédos megyében működő törvényszék, vagy
közigazgatási és munkaügyi bíróság kerül kijelölésre. A kijelölési ügyek másik részében
a kizárási indítvány a féltől származik, és tartalmában bírói elfogultságra hivatkozik.
Ezekben az ügyekben rendre visszatérő elem az érintett fél korábbi ügyeiben az adott
bíróságnál hozott döntés tartalma, és ennek alapján a bírói elfogultság feltételezése. A
kollégium mindkét szakágának tanácsai az ilyen típusú ügyekben a bírói elfogultság
fogalmát szűken értelmező gyakorlatot folytatnak, az olyan típusú hivatkozást a bíróság
kizárásának alapjaként nem fogadják el, amely kizárólag az indítványozó feltételezésén,
vagy egyoldalú nyilatkozatán alapul. Az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatban, mivel
ez a döntés az eljárás időtartamát és későbbi menetét jelentősen befolyásolja, a
kollégium mindkét szakágának tanácsai az időszerűség követelményének fokozott
betartása mellett járnak el.
Polgári Kollégium:
A Kúria Polgári Kollégiumába 2013 évben 351 db kijelölési ügy és 2 kizárási kérelem
érkezett.
A Kúria a BH 2013.69. számon közzétett eseti határozatában kimondta, hogy a
bíróságok kizárására vonatkozó szabályok alkalmazása nem eredményezheti egy teljes
ítélkezési szint kizárását [1952. évi III. törvény 18. § (2) bekezdés, 45. § (2) bekezdés].
9. A Kúrián belüli és azon kívüli nyilvánosság
9.1. Az értekezleti rend gyakorlata:
9.1.1. A Teljes Ülés
A Kúria Teljes Ülésének tagjai a kúriai bírák. Részvételük a Teljes Ülésen kötelező. A
Teljes Ülést a Kúria elnöke hívja össze, a munkatervben előzetesen meghatározott
időpontban, évente legalább egy alkalommal. A Teljes Ülés napirendjéről és
időpontjáról a bírákat lehetőleg az ülés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 15 nappal
írásban kell értesíteni. A Teljes Ülés előkészítése a Kúria főtitkárának irányításával a
Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási Osztály feladata.
A Teljes Ülés állandó meghívottjai az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb
ügyész. A Teljes Ülésre meg kell hívni a Kúriára beosztott és kirendelt bírákat. Az
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ülésre eseti jelleggel a Kúria elnöke más személyeket is meghívhat. A meghívottakat
szavazati jog nem illeti meg.
2013-ban a Kúria három alkalommal tartott teljes ülést: 2013. március 25-én, 2013.
június 3-án, valamint 2013. október 24-én.
2013. március 25. napján a Teljes Ülés előtt számoltam be a Kúria 2012. évi
tevékenységéről. Ezt követően első ízben adtam át az újonnan alapított „Amicus
Curiae” emlékérmet Prof. Dr. Vékás Lajos úrnak, az új Polgári Törvénykönyvet
megalkotó Kodifikációs Főbizottság elnökének, valamint Dr. Bánáti János úrnak, a
Magyar Ügyvédi Kamara elnökének. Az emlékérmek átadását követően a Kúria három
tanácselnöke tartotta meg tanácselnöki beszámolóját.
2013. június 3. napján, a Teljes Ülésen köszöntöttem a Kúriára visszahelyezett bírókat.
Ezt követően a Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda igazgatója tartotta
meg beszámolóját az Emberi Jogok Európai Bírósága 2012-es évkönyvében szereplő
kiemelkedő jogesetekről. Végül Dr. Jakab András, az MTA TK Jogtudományi
Intézetének igazgatója tartott előadást a jogegységi határozatok természetéről,
hatályáról és az Alkotmánybíróság általi felülvizsgálatuk lehetőségéről, továbbá a
jogegységi határozatok és a kollégiumi vélemények viszonyáról.
2013. október 24. napján a Kúria Teljes Ülésének meghívottja volt Dr. Sajó András, az
Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, aki „Strasbourg és a nemzeti felsőbíróságok
partneri kapcsolata” címmel tartott előadást. Ezt követően Dr. Hörcherné dr. Marosi
Ildikó kúriai bíró tájékoztatta a Teljes Ülést a Kúria stratégiai munkacsoportjának
tevékenységéről. Végül a Kúria négy tanácselnöke tartotta meg tanácselnöki
beszámolóját.
9.1.2. Vezetői értekezlet
Évente legalább négy alkalommal hívok össze vezetői értekezletet, amelyre meghívást
kap a Kúria elnökhelyettese, a Kúria főtitkára, a kollégiumvezetők és a
kollégiumvezető-helyettesek. A napirend függvényében meg kell hívni más igazgatási
egység vezetőjét, a Bírói Tanács elnökét, a dolgozók több mint 10 %-át érintő
kérdéseket tárgyaló napirendi pontokhoz pedig a bírói egyesületek és a szakszervezet
képviselőit. A vezetői értekezlet előkészítése a Kúria főtitkárának feladata.
Vezetői értekezleten számolt be a Kúria Költségvetési és Ellátási Főosztályának
főosztályvezetője a Kúria 2013. évi pénzügyi-költségvetési helyzetéről, ismertette az
Informatikai Osztály vezetője a Kúria informatikai helyzetét, különös tekintettel az
anonimizálással kapcsolatos kérdésekre. Vezetői értekezlet vitatta meg az ítélkezés
időszerűségének javítása érdekében szükséges intézkedéseket.
9.1.3. Igazságügyi alkalmazotti értekezlet
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Az SZMSZ értelmében évente legalább egyszer összehívom az igazságügyi
alkalmazotti értekezletet, amelyen beszámolok a bíróság működéséről, ügyforgalmi és
gazdálkodási helyzetéről, a következő naptári évre kitűzött célokról, azok
megvalósítását szolgáló igazgatási intézkedésekről, valamint a megelőző naptári évben
a kitűzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményéről. Az igazságügyi
alkalmazottak éves értékelését 2013. december 3-án tartottam meg az elnökhelyettes és
a Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási Osztály vezetésének közreműködésével. Az
értekezletet megelőzően felkértük az igazságügyi alkalmazottakat, hogy az erre a célra
kihelyezett gyűjtőládába helyezzék el azokat az észrevételeiket, kérdéseiket, melyek a
munkavégzésükkel, munkakörülményeikkel kapcsolatosak. Az értekezleten a vezető
tájékoztatókat követően ezek megvitatására is sor került.
9.1.4. Eseti értekezletek
A szakmai illetve igazgatási munka folyamatosságának biztosítása érdekében, szükség
szerint eseti értekezletet is tartottam, amelyen a meghívott vezetők vettek részt.
9.2. A bíróság belső honlapjának működtetése (Intranet)
A kúriai intranetes oldala a belső kommunikáció egyik motorja, egyfajta elektronikus
faliújságnak is tekinthető. A bírák és a munkatársak rendszeresen használják. Az intranet
felületet 2004-ben hozták létre, felépítésében azóta minimális változások történtek,
csupán az alpontok bővültek. Az alpontokat az Informatikai Főosztály egy erre a
feladatra kijelölt munkatársa gondozza. Tartalommal a Kúria szervezeti egységei töltik
fel.
Két menüoszlopra bontva megtalálhatók az általános tájékozódást, és a bírák
mindennapi munkájához praktikus segítséget nyújtó linkek (az OBH, az OGY, a
MABIE, az AB, a MIA oldalaira elvezető linkek) ugyanúgy, mint az a linkgyűjtemény,
amely az Európai Unió címmel az Európai Központi Bank, Emberi Jogok Európai
Bírósága weboldalához segít eljutni. Az „Emberi jogi hírlevelek” címszó alatt havonta
frissülő hírek szerepelnek az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar vonatkozású
ügyeiről, ítéleteiről. A Kúria határozatainak adatbázisa jelszóval védett adatbázis. Ezt a
bíróságokon belül a bírók (és csak a Kúrián, a tanácsjegyzők is használhatják). Az
intranet oldalon Országos közhiteles nyilvántartások (OBH oldala), az Anonim
Határozatok Központi Adattára (AHKAT), online céginformációs rendszer (KIM) is
megtalálható. Ezeken kívül a Kúria valamennyi munkatársa számára az alábbi hasznos
információkat tartalmazza az intranetes oldal: hirdetmények, a Kúria telefonkönyve, a
Kúria Internetes honlapja, üdülési tájékoztatók, éttermi információk, kamatkalkulátor,
elektronikus bérjegyzék és cafetéria, az ország összes törvényszékének elérhetőségéhez
telefon gyorshívószámok.
Az Intranet mellett a belső nyilvánosságot szolgálja a számítógépek bekapcsolásakor
valamennyi dolgozónál megjelenő gördülő hírsáv is, amelyen minden aktuális tudnivaló
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akár napi frissítéssel is megjelenik.

9.3. A bíróság külső honlapjának működtetése
A Kúria internetes honlapja tartalmi gondozásának rendjéről a 12/2012 számú, s annak
módosításáról a 8/2013. számú elnöki utasítás rendelkezik.
Figyelemmel arra, hogy a jogi munkában egyre nagyobb tért hódít az elektronikus
kapcsolattartás, az ügyek elektronikus intézése, alapvetően fontosnak tartottam, hogy a
legfőbb bírói fórum élen járjon a jogkereső állampolgárok, a közvélemény és a szakma
elektronikus tájékoztatásában, s egy áttekinthető, könnyen kezelhető, folyamatosan
frissülő tartalmú honlappal szolgálja a tájékoztatást.
A honlap az ítélkezés szakmai irányításának is hatékony eszköze a jogegységi
határozatok, kollégiumi vélemények, elvi bírósági határozatok és elvi bírósági döntések
folyamatos közzététele révén.
Az alapvető tájékozódást szolgáló menüpontok (tájékoztatók, sajtóközlemények,
sajtókapcsolatok, elérhetőségek, a Kúria története, a mai bírósági rendszer, a Kúria
feladatai, hatáskörei, a képgaléria, az Igazságügyi Palota homlokzatának és belső
tereinek díszítő elemei, hasznos hivatkozások) a honlapon éppúgy megtalálhatók, mint a
Kúria szervezetével, jogegységi és egyedi ítélkező tevékenységével, országos és
nemzetközi szakmai tanácskozásaival, nemzetközi kapcsolataival és közérdekű
adataival foglalkozó menüpontok. A „Kúria a médiában” menüpontban a Kúria
vezetőinek, a kollégiumvezetőknek, az egyes ügyszakokért felelős kúriai bíráknak, a
joggyakorlat-elemző csoportok vezetőinek a médiaszerepléseit, nyilatkozatait, s
azoknak a más médiumok általi átvételeit is szerepeltetjük.
Fontosnak tartottam, hogy a legfőbb bírói fórum angol nyelven is részletes tájékoztatást
nyújtson a hatáskörébe tartozó ügyekről, a magyar bírósági rendszerről, az egyedi
ügyekről, a jogegységi határozatokról és a joggyakorlat-elemző csoportok munkájáról, a
Kúria nemzetközi kapcsolatairól.

9.4. Az elnöki, OBHE, OBT körözvények, tájékoztatók stb. belső megosztásának
gyakorlata
Ezek a dokumentumok a Kúria intranetes oldalán a „hirdetmények” link alatt találhatók.
Az új utasításokra, szabályzatokra a gördülő hírsávban is felhívjuk a figyelmet.
9.5. A sajtószóvivői tevékenység, a bíróság sajtóbeli megjelenése.
A sajtó tájékoztatásának rendjéről az 1/2012. számú elnöki utasítás rendelkezik. E
szerint a Kúria igazgatásáról és jogegységi tevékenységéről – ideértve a folyamatban
lévő, vagy befejezett ügyeket is – a nyilvánosságot a sajtó útján rajtam kívül a Kúria
elnökhelyettese, a Kúria sajtótitkársága, illetve a kijelölt kollégiumi szóvivők
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tájékoztatják. A sajtó tájékoztatásának szervezése, a sajtószervekkel való kapcsolattartás
a közvetlen irányításom alatt működő Sajtótitkárság feladata.
A Kúriának jelenleg nincs a teljes intézményt képviselő szóvivője. Az egyes
Kollégiumoknak azonban igen, így a Büntető, a Polgári, a Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumot 1-1 szóvivő képviseli. A Sajtótitkárság szoros, napi kapcsolatban áll a
kollégiumi szóvivőkkel.
A Kúriát, vagy annak kollégiumait általánosságban érintő, illetve egyedi ügyekhez
kapcsolódó
sajtóközlemények,
a kúriai
vezetők
tevékenységétől
szóló
médiamegjelenések,a kollégiumi szóvivők, tanácselnökök írásbeli tájékoztatói,
összefoglalói a Sajtótitkárság vezetőjének kezdeményezésére felkerülnek az internetes
honlapra.
A Sajtótitkárság a 2013-ban is napi rendszerességgel kezelte és koordinálta az összes
ügyszakot érintő újságírói megkereséseket. a Nagyobb horderejű, a közvélemény és a
sajtó fokozott érdeklődésére számot tartó ügyekről a teljes média partneri kör
jelenlétében külön sajtótájékoztatókat tartottunk.
A Sajtótitkárság nem csak a szakmai témákkal kapcsolatos megszólalásokról, de a
jogászgyűlésekről, a teljes ülésekről, a Kúrián, vagy külső helyszíneken rendezett
konferenciákról, könyvbemutatókról, a Kúria vezetőinek nemzetközi találkozóiról, a
társintézményekkel folytatott együttműködésről is folyamatosan tájékoztatást ad.
Az elvi tartalmú, valamint egyes, különösen munkaigényes egyedi ügyekről anonimizált
sajtóközlemények formájában tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Az érdemi határozatokról
az ügy előadó bírája egy oldalas összefoglalót készít a határozathozatal napján, s ez a
honlapon közzétételre kerül.
2013-ban az újságírók 141 alkalommal fordultak közvetlenül a Kúriához.
2013. második félévében a médiában 170 alkalommal jelent meg a tőlem vagy valamely
kúriai bírótól származó nyilatkozat, valamint Kúria tevékenységével foglalkozó hír.
A Kúria kommunikációs tevékenységének tervezésére az év elején külön stratégia
készült a sajtóval való kapcsolattartás és együttműködés, valamint a kúriai vezetők
médiaszerepléseinek tervezhetősége érdekében.
2013-ban a Kúria középtávú intézményi stratégiájának megismertetésére, a
joggyakorlat-elemző munkacsoportok elemző munkájának összegzésére, és a
jelentősebb szakmai konferenciákra fókuszáltunk. A legjelentősebb médiaérdeklődés a
devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült elvi kérdéseket
tisztázó jogegységi határozat iránt mutatkozott.
9.6. A „nyitott bíróság” program tárgyévi főbb eseményei:
A Kúria csatlakozott az OBH által kezdeményezett és szervezett „nyitott bíróság”
programhoz. Gimnazistákból álló látogató csoportokat fogadtunk. 2013. április 6-án
pedig nagy sikerrel, immár második alkalommal, a Budapest 100 elnevezésű
programsorozathoz csatlakozva megtartottuk a Kúria Nyílt Napját.
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9.7. Az ügyfelek tájékoztatásának a jogszabályi kötelezettségeken túlmenő
módozatai
Az ügyfelek tájékoztatása a Kúria internetes honlapján történik.
9.8. A bíróság által megjelentett kiadványok, periodikák
Évkönyv
A közvélemény folyamatos tájékoztatása mellett szükségesnek tartom, hogy a Kúria
minden évben évkönyvet adjon ki, amelyben helyet kap az egyedi ügyekben folytatott
ítélkező tevékenység és a jogegységi munka, s amely a Kúria munkatársainak
bemutatásával személyessé, emberközelivé teszi a legfőbb ítélkező fórumot.
A 2012-es évre vonatkozó évkönyv részletesen bemutatja a Kúria, mint legfelsőbb bírói
fórum hatásköreit, feladatait, szervezetét és ügyforgalmát, hazai és nemzetközi
kapcsolatai bemutatását, kúriai bírák személyes vallomását életútjukról, a bírói
hivatáshoz és a Kúriához fűződő viszonyukról. Az évkönyv tartalmazza néhány nagy
jelentőségű döntés rövid, közérthető leírását, így többek között a közös tulajdon, illetve
a házastársi közös vagyon megszüntetése, üzletrész adásvételi szerződés, az áfa és az
uniós jog viszonya, alkotmányos rend megváltoztatásának bűncselekménye ügyében.
A kiadványt Kende Katalin szerkesztette. Az évkönyv bemutatóját a Budapest 100
elnevezésű rendezvénysorozatba illeszkedő kúriai nyílt nap részeként tartottuk meg.
A 2014. év elején, az egész éves munkánk eredményeinek birtokában kezdtük meg a
Kúria évkönyvének összeállítását – az évkönyv előreláthatólag 2014 májusában jelenik
meg a Semmelweis Kiadó gondozásában.
10. A bíróság más szervekkel való kapcsolata
10.1. Az OBH-val fennálló kapcsolat
Az Országos Bírósági Hivatallal a Kúria napi kapcsolatban van. 2013. évben az OBHból összesen 90 megkeresés érkezett, amelyeknek a tárgya többek között
szabályzatalkotás tárgyában véleménykérés, jogszabálytervezetek véleményezése,
munkacsoportokban történő részvételre való felkérés volt.
A Kúria Személyzeti, Munkaügyi és Oktatási Osztálya egyes, az OBH tevékenységével
összefüggő személyzeti ügyek intézése kapcsán az OBH-val folyamatos kapcsolatban
van.
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10.2. Az OBT-vel fennálló kapcsolat
Az Országos Bírósági Tanáccsal való kapcsolattartást 2013. évben is az határozta meg,
hogy a Bszi. 88. § (3) bekezdése alapján a Kúria elnöke az OBT tagja. Az OBT-től
megkeresés elsősorban ezzel összefüggésben érkezett a Kúriára.
A Bszi. 103.§ (3) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésre figyelemmel a 2013.
évben több kúriai álláspályázat elbírálása kapcsán kerestük meg az OBT-t egyetértés
beszerzése céljából. Az OBT – Bszi. 103. § (3) bekezdés f) pontja szerinti – azon
feladatának ellátásához, hogy a Kúria elnökének a bírói, valamint a vezetői pályázatok
elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatáról szóló véleményét közzétegye, írásos
anyagot biztosítottunk az OBT számára, amelyben részletes magyarázatot adtunk mind
a bírói, mind a vezetői kinevezések vonatkozásában folytatott gyakorlatról.
10.3. Más bíróságokkal fennálló kapcsolat
A Kúria stratégiai célkitűzése az alsóbb fokú bíróságokkal intenzívebb kapcsolat
kialakítása annak érdekében, hogy a jelentős súlyú jogértelmezési kérdések kellő időben
a Kúria látókörébe kerüljenek. A szakmai kapcsolatok erősítése elképzelhetetlen
személyes találkozások nélkül, éppen ezért 2013-ban is kiemelt figyelmet fordítottam az
alsóbb fokú bíróságok meglátogatására.
2013. májusában a Szegedi Ítélőtábla újraalapításának 10. évfordulója alkalmából
kiadott ünnepi kötethez írt előszóban méltattam az elmúlt tíz esztendő ítélőtáblai
munkáját. 2013. július 2-án a Pécsi Ítélőtábla újraalapításának 10. évfordulóján
megrendezett ünnepségen köszöntöttem az ítélőtábla vezetőit és bíráit.
2013. november 22-én a Salgótarjáni Járásbíróság felújított épületének átadásán
köszöntöttem bírótársaimat.
2013. december 5-6. között Hajdúszoboszlón részt vettem a Debreceni Ítélőtábla
Büntető Kollégiumának kihelyezett ülésén.
10.3.1. A Büntető Kollégium kapcsolata az alsóbíróságokkal
Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese és 2014. január 31. napjáig a Büntető
Kollégium kollégiumvezetője (2014. február 17-étől kollégiumvezető dr. Székely
Ákos), illetve megbízása alapján a Büntető Kollégium tagjai 2013-ban 18 alkalommal
vettek részt a törvényszékek és ítélőtáblák által tartott kollégiumi üléseken. Ezen
túlmenően a Kollégium szervezeti kereteken kívüli (informális) kapcsolatok útján is
rendszeres segítséget nyújt az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek.
10.3.2. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kapcsolata az alsóbíróságokkal
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2013. január 1. napjával megkezdték működésüket külön bíróságként a közigazgatási és
munkaügyi bíróságok. 2013. nyarára létrejöttek a regionális közigazgatási és munkaügyi
kollégiumok, amelyek régi hiányt pótolva a közigazgatási és munkaügyi ítélkezésben
középszintű szakmai tanácskozó fórumként működnek.
Mindkét szervezetrendszer működése a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumát
jelentősen érintette, és ennek alapján a kollégium meghozta a szükséges szervezeti és
szakmai intézkedéseket. A kollégium vezetője és helyettes vezetője a regionális
munkaügyi kollégiumok alakuló ülésein részt vett, ahol részletesen ismertették a
regionális kollégiumok feladatait az ítélkezés szakmai színvonalának emelésében és a
joggyakorlat egységének biztosításában. Kialakításra került mindkét szakágban a
regionális kollégiumok kapcsolattartói hálózata, s ezzel a kapcsolattartás és információ
áramlás gyors és hatékony módja. Mindkét szakág a regionális kollégiumok szakmai
ülésén képviselteti magát, illetve egyes ítélkezési kérdések konkrét vizsgálatához a
regionális kollégiumok közreműködését is igénybe veszi. A kialakított kapcsolattartói
rendszer alkalmas a bírósági szintek közötti szakmai információk cseréjére, s egy adott
ítélkezési terület naprakész feltárására. Ennek kedvező hatása 2013 második félévében
meghozott jogegységi döntések során már érvényesült, mivel e döntések szakmai
előkészítéséhez rendelkezésre állt a regionális szakmai kollégiumok által végzett, az
adott terület ítélkezési gyakorlatát teljes körűen érintő szakmai felmérés és elemzés.
10.3.3. A Polgári Kollégium kapcsolata az alsóbíróságokkal
A korábbi évekhez hasonlóan a Polgári Kollégium 2013. évben is szoros szakmai
kapcsolatot tartott fenn az ítélőtáblák és a törvényszékek civilisztikai kollégiumaival és
azok vezetőivel. Az ítélőtáblák és törvényszékek civilisztikai kollégiumainak ülésein
vagy személyesen (a kollégiumvezető, kollégiumvezető-helyettes, illetve esetenként a
kollégium valamely tagja által) képviseltette magát a Kollégium, vagy pedig írásban
fejtette ki észrevételeit a részére megküldött vitaanyagokkal kapcsolatban. A
törvényszékek és az ítélőtáblák kollégiumai az esetek döntő többségében egyetértettek a
Polgári Kollégium által kifejtett állásponttal, és annak megfelelő véleményt alakítottak
ki. Az ítélőtáblák kollégiumvezetőivel ugyancsak szoros a munkakapcsolat, szakmai
egyeztetést igénylő kérdésekben rendszeresen kerül sor megbeszélésekre.
A szakmai információ-cserének minden évben meghatározó fórumai a civilisztikai
kollégiumvezetők országos tanácskozása, amelyek tematikáját és szakmai anyagát
minden évben a Kúria Polgári Kollégiumának vezetése állítja össze a törvényszékek és
ítélőtáblák kollégiumvezetőinek javaslatai, valamint az általuk készített vitaanyagok
felhasználásával. 2013 évben május 8-a és 10-e. között került sor a Civilisztikai
Kollégiumvezetők Országos Tanácskozására.
A tanácskozás – több kisebb kérdés mellett – az alábbi témákat tárgyalta meg:
-

a Pp. újraszabályozása tárgyában készült vitaanyagot;
a tisztességes versenyt sértő magatartások néhány kérdéséről készült tanulmányt;
az elfogultsággal kapcsolatos kizárási gyakorlat tárgyában készült vitaanyagot;
a végrehajtási eljárás aktuális kérdései tárgyában készült vitaanyagot;
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-

a felelősség-áttörés jogintézményével kapcsolatos kérdések tárgyában készült
vitaanyagot;
a tolmács és fordító költségének előlegezésével, illetve viselésével összefüggő
jogalkalmazási kérdések tárgyában készült vitaanyagot.

A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásáról készült emlékeztető a
Kúriai Döntések - Bírósági Határozatok 2013/8. számában jelent meg.
A Polgári Kollégium a deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos jogalkalmazási problémák
megvitatása érdekében konferenciát tartott 2013. június 24-én, amelyen mintegy 200
bíró vett részt.
10.4. A jogi hivatásrendekkel, hatóságokkal fennálló kapcsolat.
Magyarország Alaptörvényének C) cikke (1) bekezdésének értelmében a magyar állam
működése a hatalom megosztásának elvén alapszik. A Kúria a bírói hatalmi ág legfőbb
szerveként tiszteletben tartja más állami szervek hatáskörét, ugyanakkor elvárja saját
hatásköre és általában a bírói függetlenség tiszteletben tartását is.
Az Alaptörvény 25. cikke értelmében Magyarországon az igazságszolgáltatás a
bíróságok feladata, az igazságszolgáltatás jogállami működése azonban elképzelhetetlen
lenne más szervezetek, hivatásrendek, így különösen az ügyészi szervezet, az ügyvédi
és a közjegyzői hivatásrend munkája nélkül. Az igazságszolgáltatás éppen ezért akkor
szolgálja leginkább az állampolgárok javát, ha az igazságügyi szervek a feladataik
teljesítése során felmerülő problémákat kellő időben jelzik egymás felé, és a megoldás
megtalálása érdekében készek az együttgondolkodásra.
Ez az együttgondolkodás a Kúria esetében elképzelhetetlen a jogtudomány
képviselőinek aktív részvétele nélkül. A jogegységi munka ugyanis tartalmát tekintve
problémaazonosítás és a felmerülő problémákra időtálló válaszok keresése – ehhez
pedig elengedhetetlen, hogy a Kúria szakmai tekintélye és intézményes súlya sajátos
partneri szemlélettel: a különböző vélemények meghallgatása és cseréje, a termékeny
szakmai viták iránti nyitottsággal egészüljön ki.
A Kúria alkotmányos kötelezettsége az ítélkezési gyakorlat elemzése, ehhez pedig
megfelelő elméleti alapokra, tudományos szempontrendszerre van szükség. E sajátos
megközelítésmód és tudásanyag elsősorban az állam-és jogtudományi karok doktori
iskoláiban található meg. Figyelemmel arra, hogy a bíróságok és a doktori iskolák
kapcsolatát mindeddig csak személyes szálak, egyéni életpályák kötötték össze, és nem
jött létre szervezett együttműködés a két intézményrendszer között, 2013 novemberében
a Kúria tanácskozást tartott az állam-és jogtudományi doktori iskolák vezetőivel a
Kúrián működő gyakornoki rendszer kialakítása érdekében. A Kúrián működő
gyakornoki és főtanácsadói rendszer kialakításával kapcsolatos terveinket a beszámoló
16. pontjában ismertetem.
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Meggyőződésem, hogy a széles körű szakmai együttműködés részévé kell tenni a jogi
kiadókat és online tartalomszolgáltatókat is, hiszen a Kúria elvi tartalmú döntéseit
jórészt e kiadványokon keresztül ismerhetik meg a társszakmák és a jogkereső
állampolgárok, továbbá számos jogesetközlő folyóirat ad teret szakmai vitáknak, a
gyakorlati problémákra adott bírói válaszok kritikájának. A Kúria ennek megfelelően –
lehetőségeihez mérten – a 2013. évben is számos könyv-és lapbemutatónak adott
otthont, illetve támogatta e rendezvényeket.
-

-

-

-

-

2013. január 17-én Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és
nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga c. tankönyv (Budapest, 2012) 7. kiadásának
kritikai bemutatóját tartottuk a Kúrián.
2013. február 5-én a Magyar Igazságügyi Akadémián került bemutatásra a „Bírói
Gyakorlat Füzetek” című sorozat második köteteként Fézer Tamás: Társasági
jogviták című munkája. A kötetet Osztovits András kúriai bíró mutatta be.
2013. március 4-én a Kúria adott otthont a JEMA, a Jogesetek Magyarázata 2012.
évi 4. számának bemutatójának. E folyóirat egyedülálló kezdeményezés a jogi
kiadványok piacán, hiszen sajátos szemléletet követ, amikor az Alkotmánybíróság, a
Kúria, valamint a strasbourgi és luxembourgi ítélkező fórumok konkrét ügyekben
hozott döntéseit mutatja be, és tudományos alapossággal elemzi azokat.
Szemléletmódjára az elmélet és gyakorlat egysége jellemző, amely hozzájárul mind
a joggyakorlat, mind a jogtudomány fejlődéséhez, és tanulsággal szolgál azok
számára is, akiknek munkájában akár az elmélet, akár a gyakorlat hangsúlyosabb.
2013. június 18-án a közigazgatási eljárási törvényhez írt – a Complex Kiadó
gondozásában megjelent – Nagykommentár bemutatóját tartottuk a Kúrián, amelyet
a könyv lektoraként személyesen nyitottam meg. A könyvet dr. Kovács András
György kúriai bíró, a könyv szerkesztője ismertette és méltatta.
2013. október 15-én a Kúria dísztermében mutattuk be Dr. Zinner Tibor - A nagy
politikai affér: a Rajk-Brankov ügy című művének első kötetét, amely a Saxum
kiadó gondozásában jelent meg. Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Kónya
István, a Kúria elnökhelyettese.

a) Legfőbb Ügyészség
A Kúria szoros szakmai kapcsolatokat ápol Magyarország Legfőbb Ügyészségével. A
Kúria Szervezeti és Működési Szabályzata 10.§ (4) bekezdése értelmében a legfőbb
ügyész a Kúria teljes ülésének állandó meghívottja. Az ügyészség közvádlói
feladatköréből adódóan különösen erős a Kúria Büntető Kollégiumával fennálló
kapcsolat. A legfőbb ügyész rendszeresen részt vesz a büntető kollégiumvezetők
országos tanácskozásán és a Büntető Kollégium ülésein. A bíróságokkal fennálló
intenzív szakmai kapcsolat az értelmezési kérdések megoldását, ezáltal a hatékonyabb
jogalkalmazást segíti elő.
A Legfőbb Ügyészség és a Kúria stratégiai partnerek a korrupcióellenes küzdelemben:
2013. december 9-én, a Korrupcióellenes Világnap alkalmából dr. Kónya István, a Kúria
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elnökhelyettese, dr. Polt Péter legfőbb ügyész, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium képviseletében dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter, dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal
elnöke, valamint Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke tanácskozást
tartottak, amelynek során a 2011. novemberében aláírt, az általuk vezetett állami
szervek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítésére vonatkozó
együttműködési nyilatkozatban foglaltak teljesülését értékelték.
b) Ügyvédek
Ahhoz, hogy a Kúria a nagy bizonytanságokra okot adó jogkérdéseket időben érzékelje,
és azokat az alsóbíróságok számára mintaadó módon válaszolja meg, elengedhetetlen a
hatékony információáramlás a bírósági szervezetrendszeren belül és a jogászi
hivatásrendek között. A hivatásrendek közül kiemelkedik az ügyvédi kar, amely
jogvédő-jogképviselő tevékenységével komoly szerepet játszik a gyakorlati problémák
feltárásában. Már több mint száz évvel ezelőtt megfogalmazódott az a gondolat, hogy az
ügyvéd az, aki a bíró számára a jogviszonyt „felboncolja”, és szempontokat,
argumentumokat tár a bíró elé az értékeléshez.
Éppen ezért a 2012. január 1-je óta évente felállított kúriai joggyakorlat-elemző
csoportokban kezdettől fogva szakértőkként vesznek részt – többek között – az ügyvédi
kar képviselői is.
Az információáramlást segíti az is, ha a hivatásrendek tagjai kölcsönösen részt vesznek
egymás szakmai konferenciáin, tanácskozásain. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
rendszeresen részt vesz a büntető kollégiumvezetők országos tanácskozásán és a
felvetett témától függően a Büntető Kollégium ülésein.
2013. március 25-én, a Kúria teljes ülésén „Amicus Curiae” emlékéremmel tüntettem ki
Dr. Bánáti Jánost, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. A Kamara elnök úr vezetésével
évek óta különösen magas színvonalon biztosítja az ügyvédi függetlenséget és
feddhetetlenséget, emellett értékes, komoly szakmai kapcsolatot ápol a bírói karral,
támogatva a jogalkalmazási problémák közös megoldását. E kiemelkedő
teljesítményére, valamint a büntető eljárásjog oktatása és fejlesztése terén kifejtett
fontos tevékenységére figyelemmel tüntettem ki Dr. Bánáti János elnök urat.
A Budapesti Ügyvédi Kamara Szalay utcai székházában 2013. október 9-én „A
közigazgatási hatósági eljárás jelene és jövője” címmel rendeztek szakmai konferenciát,
amelyen személyesen vettem részt.
2013. november 6-án – az elmúlt évekhez hasonlóan – a Kúria adott otthont az
Ügyvédnapnak, ahol felkért előadóként vettem számba az ügyvédi hivatásrend
megújítása érdekében tett intézkedéseket.
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c) Közjegyzők
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által szervezett, 2013. november 7 és 9. között
Gyulán tartott 25. Közép-Európai Közjegyzői Kollokviumon – amelyen magam is részt
vettem - Dr. Bodzási Balázs kúriai titkár az új Ptk. szabályai kapcsán a személyi
biztosítékok, Dr. Pomeisl András József kúriai titkár a zálogjog érvényesítése tárgyában
tartott nagy sikerű előadást.
d) Alkotmánybíróság
Az ún. valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével megnyílt az egyedi ügyben hozott
bírói döntések Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatának és az Alaptörvénnyel
ellentétes bírói döntés megsemmisítésének lehetősége. Figyelemmel arra, hogy az
Alkotmánybíróság nem része a bírói hatalmi ágnak, a testület döntésében foglaltakat az
általános hatáskörű bíróság előtt folyamatban lévő eljárásokban érvényre kell juttatni.
Polgári és közigazgatási ügyekben – a Pp. XXIV. fejezetének rendelkezései szerint – a
Kúriának kérelemre, illetve hivatalból kell döntenie arról, hogy folytatódjon-e, illetve
hogyan folytatódjon az eljárás annak érdekében, hogy a jogvita az alapjogokban esett
sérelem maradéktalan reparálása mellett oldódjon meg. A Kúrián ezért egy háromtagú
bírói tanács elemzi az alkotmánybírósági döntésben foglaltakat, és megvizsgálja, hogy
az AB megállapításai hogyan illeszthetőek a peres eljárás rendjébe. Mindez lehetőséget
teremt arra, hogy a Kúria megismerje a valódi alkotmányjogi panasz kapcsán formálódó
alkotmánybírósági gyakorlatot. Komoly kihívást jelent az, hogy a törvényi szabályozás
következtében jogerős ítélet ellen egyszerre folytatódhat eljárás az Alkotmánybíróságon
alkotmányjogi panasz folytán, illetve a Kúrián felülvizsgálati kérelem alapján. Nincs
olyan jogszabályi előírás sem, amely alapján a Kúria tudomást szerezhetne a
párhuzamosan folyó eljárásokról.
A fentiekre figyelemmel a Kúrián rendszeres értékelő tanácskozásokat tartottunk a
kúriai döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok megvitatása és a Pp.
XXIV. fejezete szerinti eljárással kapcsolatban felmerülő kérdések egységes eldöntése,
valamint annak érdekében, hogy az AB döntéseiben megjelenő szakmai szempontokat
megvitassuk.
e) Alapvető jogok biztosa
A Kúria hatáskörébe tartozó, a helyi önkormányzatok rendeleteinek megsemmisítésére
irányuló nemperes eljárást a helyi önkormányzattal szemben – az illetékes
kormányhivatal és az egyedi ügyben eljáró bíró mellett – 2013. január 1. napjától
kezdődően az alapvető jogok biztosa is jogosult kezdeményezni, ha vizsgálata során azt
észleli, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságot önkormányzati rendelet más
jogszabályba ütközése okozza.
Az indítványban az alapvető jogok biztosa köteles megjelölni:
a) az érintett önkormányzati rendeletet,
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b) a rendelet jogszabálysértőnek talált rendelkezését.
c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet
sért, valamint
d) annak okát, hogy az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértőnek
A Kúria előtti eljárásban az alapvető jogok biztosa személyesen vagy az Alapvető Jogok
Biztosa Hivatalának jogi szakvizsgával rendelkező képviselője útján járhat el.
2013-ban összesen 20 alkalommal érkezett megkeresés az alapvető jogok biztosától. A
Kúria részletes tájékoztatással segítette az alapvető jogok biztosa által folytatott
vizsgálatot többek között
-

az uzsora-bűncselekmények elleni állami védelem hatékonyságával,
a bírósági végrehajtás rendszerével,
a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarával,
a helyi önkormányzati rendeletbe foglalt közösségellenes magatartásokkal,
a hajléktalanokat érintő, nem rendeltetésszerű ill. életvitel-szerű közterület-használat
önkormányzati szankcionálásával,
a kártalanítás alapjogi követelményeinek kisajátítási eljárásban való
érvényesülésével,
az elektronikus adat végleges, illetve ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének
szabályozásával kapcsolatban.

f) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Figyelemmel az új Btk. 2013. július 1-jei hatályba lépésére, a büntető kollégiumvezetők
2013. évi két alkalommal történt országos tanácskozására meghívást kapott a KIM
Büntetőjogi Kodifikációs Főosztályának vezetője is.
A KIM-ben elkezdődött az új büntetőeljárási törvény előkészítése. A kodifikációs
bizottság tagja dr. Kónya István elnökhelyettes és dr. Márki Zoltán tanácselnök is.
A fentieken túl 2013. évben összesen 31 megkeresés érkezett az igazságügyi tárcától. A
Kúria – a teljesség igénye nélkül – a KIM által megküldött alábbi kormányelőterjesztéstervezeteket, jogszabály-tervezeteket véleményezte, illetőleg az alábbi megkeresésekre
adott tájékoztatást:
-

kormány-előterjesztés az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról,
törvénytervezet a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)
módosításáról a terhelt mozgását nyomon követő rendszerrel kapcsolatban,
kormány-előterjesztés az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
módosításáról,
kormány-előterjesztés egyes törvényeknek az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő
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-

-

módosításáról,
kormány-előterjesztés az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről,
kormány-előterjesztés a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak egyes különös
szabályairól,
törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról,
kormány-előterjesztés a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. év LVII. törvény (Tpvt.), valamint a Gazdasági
Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról,
megkeresés az igazságügyi pszichológiai vizsgálatok esetén a megfelelő
szakterületre bejegyzett igazságügyi szakértő kirendelése tárgyában,
megkeresés bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának
egyszerűsítésével kapcsolatban.

g) Más állami szervek
Az Állami Számvevőszékkel fennálló hivatalos – az éves költségvetés végrehajtásának
ellenőrzéséből adódó – kapcsolatainkon túl szoros szakmai párbeszédet folytattunk a
2012. évben az igazságszolgáltatás integritása, az állami szervek korrupcióval szembeni
ellenálló-képességének fokozása témájában.
2011. november 18-án a közigazgatási és igazságügyi miniszter, az Állami
Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész közös
nyilatkozatot írt alá, amelyben kinyilvánították a korrupció elleni elkötelezettségüket. A
megállapodást megkötő intézmények 2013. december 9-én, a Korrupcióellenes
Világnap alkalmából tartott tanácskozáson értékelték az együttműködés 2013. évi
eredményeit.
Az együttműködés lényeges elemét képezi az Állami Számvevőszék Integritás
Projektje, amelynek célja az egyes állami intézmények korrupciós kockázatainak
felmérése volt. A Kúria a 2012. évben is részt vett az Állami Számvevőszék Integritás
Projektjében: a kérdőívet 2012 márciusában küldtük meg a Számvevőszéknek. Az ÁSZ
tájékoztatása szerint a 2012-es adatfelmérés a 2011-es eredményekkel együtt immár
lehetővé teszi a korrupciós veszélyeztetettségi trendek elemzését is.
2012. július 5-én együttműködési megállapodást írtam alá a Magyar Nemzeti Levéltár
főigazgatójával. A megállapodás célja a levéltárban lévő jelentős mennyiségű
felsőbírósági iratanyag közös szakmai-tudományos feldolgozása, bemutatása, társadalmi
hasznosítása, továbbá a Kúria arculatában és akár egyes határozati formákban való
megjelenítése. A közös munka eredményeként 2013-ban útjára indítottuk az „Életutakpályaképek” című, a Kúria egykori elnökeinek életútját és az adott korszakot bemutató
konferenciasorozatot. Ennek első állomása a 2013. június 27-én a Kúria dísztermében
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tartott tanácskozás volt, amelyen a magyar felsőbíráskodás XVIII. századi történetét,
valamint Majláth György és Kerekess István kúriai elnökök pályafutását ismerhették
meg a résztvevők.
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium hatóságokkal fennálló kapcsolata a Bszi.
szabályozása szerint alakul, és rendszerint bírói gyakorlattal összefüggő
kezdeményezéseket érint. Például a 2/2013. KMJE számú határozat közvetlen
előzménye a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előterjesztett megkeresés volt, de ezt
meghaladóan is rendszeresen érkeznek olyan típusú felvetések a hatóságok részéről,
amelyek a közigazgatási és munkaügyi perekben folytatott bírósági gyakorlat egyes
kérdéseit érintik. A társadalombiztosítási ügyekben a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal részéről érkezett a közelmúltban több indítvány, vagy közbeszerzési
ügyekben a Közbeszerzési Döntőbizottság fordult a Kúriához a közbeszerzési törvény
egyes rendelkezésének bírói értelmezésével kapcsolatban.
10.5. Az oktatási intézményekkel fennálló kapcsolatok
A Kúria kollégiumai aktívan együttműködnek az oktatási intézményekkel, így
különösen az állam-és jogtudományi karokkal, valamint a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemmel.

-

-

-

-

Számos kúriai bíró tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, emellett valamelyik jogi
karon rendszeres oktatói tevékenységet folytat.
A Magyar Igazságügyi Akadémia által rendezett tanfolyamokon, továbbképzéseken
a Büntető Kollégium bírái felkérés alapján tartanak eladásokat, pl. a bírósági
fogalmazói versenyvizsgákon, az igazságügyi szakértők részére szervezett jogi
oktatásban működnek közre.
A munkaügyi szakág bírái közreműködtek és részt vettek a 2013. november 19-én a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott nemzetközi konferencián, amelynek
témája a magyar és a nemzetközi munkajog kapcsolata volt.
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium bírái rendszeres résztvevői és előadói
szakmai konferenciáknak, tanácskozásoknak. Azon rendezvények esetében, ahol a
Kúria társrendező a tényleges közreműködés a Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumon keresztül valósul meg. A teljesség igénye nélkül a Közigazgatási
Szakág – a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete útján - 2013. évben
közreműködőként vett részt birtokjogi és környezetvédelmi konferencián, valamint
a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen tartott választási konferencián is aktív
szerepet vállalt.
A munkaügyi szakág a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületével 2013. november
22-én közös konferencia keretében - amelyen egyetemi oktatók és neves
munkajogászok is előadásokat tartottak – tájékoztatta a munkaügyi bírákat az új Mt.
egyes jogintézményeivel kapcsolatban felmerült jogértelmezési kérdésekről, a
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közigazgatáséi és munkaügyi regionális kollégiumok vezetői pedig beszámoltak az
aktuális munkaügyi ítélkezési gyakorlatról.
-

Az ÁROP-II.2.16. „Jogalkalmazás javítása” című projekt keretében 2013. első
félévében került sor valamennyi munkaügyi bírónak a teljes munkajogi joganyagot
átfogó képzésére (új Mt., Kjt., Kttv., Hszt., Hjt, Iasz.), valamint sor került a
társadalombiztosítási joganyag elemzésére is. A többnapos képzésekre a fővárosban
és régiónként került sor, a képzés megszervezésében és lebonyolításában a projekt
operatív bizottságának vezető helyetteseként a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese vett részt.

Magyarország 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári Törvénykönyve
csaknem 15 éves előkészítő munka gyümölcse. A Kodifikációs Főbizottság elnökeként
Prof. Dr. Vékás Lajos vezető szerepet vállalt az új Polgári Törvénykönyv
kimunkálásában. E kiemelkedő teljesítményére figyelemmel professzor urat 2013.
március 25-én, a Kúria teljes ülésén „Amicus Curiae” emlékéremmel tüntettem ki .
Mind az állam- és jogtudományok művelésében, mind a jogászi hivatások
gyakorlásában alapvető fontosságúnak látom az elmélet és a gyakorlat intenzív, szoros
kapcsolatát. Ezért támogatom a bírói kar egyetemi oktatói tevékenységét, és a bírói
utánpótlás kiválasztásában, a bírói szakvizsgára felkészítésben, valamint a bírói tiszt
betöltése során is előnyben részesítjük azokat a kollégáinkat, akik az állam-és
jogtudományi karok doktori képzéseiben részt vesznek, és még inkább azokat, akik
tudományos fokozatot is szereznek.
E kapcsolatok elmélyítését a Kúria működése szempontjából is jelentősnek ítélem, mert
a Kúria jogegységesítő feladatának egyik eszköze a joggyakorlat-elemzés, amelyből
leszűrhető elvi tételek és a joggyakorlat egységesítése elképzelhetetlen elméleti
szakemberek közreműködése nélkül. Ugyanakkor egyetemi oktatói tapasztalataim azt
mutatják, hogy hasznos, ha a jogalkalmazás élő gyakorlatának ismerete, elemzése jelen
van az alapképzésben és a doktorandusz képzésben. A jó jogtudományi művek mélyen
merítenek a jogalkalmazói tapasztalatokból.
Elmélet és gyakorlat kapcsolatának szorosabbra fűzését szolgálja a Kúria
együttműködési programja az állam-és jogtudományi doktori iskolákkal, továbbá a
főtanácsadói rendszer kiépítése. Mindkét intézkedés célja az, hogy az egyetemekről a
Kúriára érkező fiatal kutatók mindig újabb szemléletmódokat hoznak magukkal.
10.6. Egyéb szervekkel fennálló kapcsolatok
10.6.1. A Kúria Bírói Tanácsával fennálló kapcsolat
A Kúria Bírói Tanácsa a Bszi. 151. § (1) bekezdés c) pontja szerint véleményezte a
Kúria 2013. évi költségvetési tervezetét, a d) pontnak megfelelően a Kúria Szervezeti és
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Működési Szabályzata kiegészítésének tervezetét, továbbá a 21/2013. számú utasítás
tervezetét a Kúria 2014. január 1. napjától érvényes Szervezeti és Ügyelosztási
Rendjéről.
A Bjt. 14. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően felállította a Kúria KözigazgatásiMunkaügyi Kollégiumába kiírt bírói állás betöltésére vonatkozó pályázat pályázóinak
rangsorát.
A Kúria Bírói Tanácsa megtárgyalta előterjesztésem a Kúria Bírája és a Kúria
Tisztségviselője emlékérem adományozásának rendjéről szóló szabályzat, és a 2013-ban
díjazásra javasolt személyek tárgyában
2013. október 3-án a Kúria Bírói Tanácsának elnöke a Kúria Teljes Ülésén beszámolt a
Bírói Tanács 2013. évi tevékenységéről.

10.6.2. A civil szervezetekkel fennálló kapcsolat
A 2011. évi CLXI. törvény 117. § (1) bekezdés m) pontján és a Kúria Szervezeti- és
Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése m) pontjában írtakon túl, a Kúria a 2013as évben negyedévente helyszínt biztosít a Bírósági Dolgozók Szakszervezetének titkári
tanácsa számára az országos szintű érdekérvényesítéshez. A korábbi évekhez hasonlóan
2013 februárjában is részletesen tájékoztatta a Kúria Szakszervezetét a költségvetésről
és gondoskodott véleménye kinyilvánításáról. Rendszeresen tájékoztatást nyújtott
továbbá minden jelentősebb kérdésben és az érdekképviselet megkereséseire és
jelzéseire is figyelemmel volt.
10.7. A Kúria nemzetközi kapcsolatai
10.7.1 Eseti kapcsolatok, rendezvények
Valamennyi nemzetközi kapcsolatfelvétel, a Kúria bíráinak nemzetközi konferenciákon
történő hivatalos meghívások útján való részvétele hozzájárult a Kúria külföldi
bíróságokkal, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatainak fejlesztéséhez, új
kapcsolatok kiépítéséhez, a meglévők elmélyítéséhez. A Kúria nemzetközi konferenciát
2013-ban nem rendezett.
2013-ban 14 külföldi meghívásnak tettem eleget az alábbiak szerint:
1. EU-CELAC Igazságügyi Csúcstalálkozó
Chile: 2013. január 8-13.
Utazott: rajtam kívül dr. Molnár Gábor Miklós mb. tanácselnök
2. Emberi Jogok Európai Bíróságának évadnyitó ünnepi ülése
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Strasbourg: 2013. január 24-26.
Utazott rajtam kívül dr. Höltzl Lipót főosztályvezető
3. EUFJE vezetőségi ülése
Párizs: 2013. március 15-17.
Az ülésen személyesen vettem részt.
4. Előadás az Osztrák Legfelsőbb Bíróságon
Bécs: 2013. április 25.
Elkísért dr. Kintzly Péter titkár
5. Előadást tartottam a Heidelbergi Egyetemen a magyar-német egyetemek közötti
együttműködés keretében
Heidelberg: 2013. április 27-május 1.
6. Elnöki találkozón vettem részt a szlovák Legfelsőbb Bíróság elnökével, Stefan
Harabinnal.
Kassa: 2013. június 10.
A találkozón részt vett még: dr. Erőss Monika főtitkár és dr. Höltzl Lipót
főosztályvezető.
7. Részt vettem a Közép- és Kelet-Európai Országok Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek
Konferenciája
Montenegro: 2013. június 23-26.
A konferencián a Kúriát képviselte még dr. Höltzl Lipót főosztályvezető.
8. Részt vettem az IATJ közgyűlésen
Amszterdam: 2013. augusztus 29. - szeptember 2.
9. Részt vettem az EU Legfelsőbb Bíróságai Elnökei Hálózatának ülésén
Helsinki: 2013. szeptember 5-6.
Elkísért dr. Höltzl Lipót főosztályvezető.
10. Részt vettem a Közép-Kelet-Európai LB Elnökök Állandó Konferenciájának ülésén
Brno: 2013. szeptember 10.
Elkísért dr. Höltzl Lipót főosztályvezető.
11. Találkozó Branko Maslesa szlovén LB elnökkel
Ptuj: 2013. október 15.
Rajtam kívül részt vett a találkozón dr. Erőss Monika főtitkár, dr. Höltzl Lipót
főosztályvezető.
12. Ellátogattam a Német Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságra
Lipcse: 2013. november 25-26.
Kísérőként velem utazott dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina főtanácsadó
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13. Rést vettem a Közigazgatási Bíróságok Szemináriumán
Hága: 2013. november 28-29.
14. Hivatalos látogatás a Koreai Köztársaság Legfelsőbb Bírósága elnökének
meghívására.
Szöul: 2013. december 7-12.
Elkísért dr. Berkes Bálint titkár és dr. Horváth G.. Péter titkár az OBH-ból.
A Kúria bírái részére 64 külföldi rendezvényen való részvételre nyílt lehetőség 2013ban. Ebből a Kúria szervezésében 17 konferencián 11 bíró, az OBH szervezésében
pedig két alkalommal 3 kúriai bíró vett részt az alábbiak szerint:
1. Tanulmányút a Francia Semmitőszék és Államtanácsnál
Párizs: 2013. január 27.- február 6.
Utazott: dr. Hörcherné Dr Marosi Ildikó bíró
2. EJTN (fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos) szeminárium
Barcelona: 2013. február 19-20.
Utazott: Dr. Csőke Andrea bíró
3. ENCJ ülés
Róma: 2013. március 17-19.
Utazott: dr. Orosz Árpád tanácselnök – az OBH szervezésében.
4. Európai Jogászfórum
Barcelona: 2013. április 17-21.
Utazott: Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettese
5. ACA-Europe szeminárium
Párma: 2013. április 21-23.
Utazott: Dr. Kalas Tibor kollégiumvezető
6. Uniós versenyjogi szeminárium
Dublin: 2013. május 3-4.
Utazott: dr. Kovács András megbízott tanácselnök
7. Versenyjogi szeminárium
London: 2013. május 16-17.
Utazott: dr. Kovács András megbízott tanácselnök
8. XVI. Nemzetközi bírói konferencia
Berlin: 2013. május 22-24.
Utazott: Dr. Mocsár Attila bíró
9. ACA-Europe közgyűlés
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Párizs: 2013. május 26-28.
Utazott: dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
10. Versenyjogi Bírák Európai Egyesülete által szervezett konferencia
Luxembourg: 2013. június 13-15.
Utazott: Dr. Vezekényi Ursula tanácselnök
11. Tanulmányút
Luxembourg: 2013. július 1-2.
Utazott: dr. Berkes Bálint titkár
12. Tanulmányút a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon
Lausanne: 2013. szeptember 1-7.
Utazott: dr. Vezekényi Ursula tanácselnök
13. Európai Jogi Intézet konferenciája
Bécs: 2013. szeptember 4-6.
Utazott: Dr. Vaskúti András bíró
14. Versenyjogi szeminárium
Ljubljana: 2013. október 4-5.
Utazott: dr. Kovács András mb. tanácselnök
15. CCJE Ülés
Strasbourg: 2013. november 13-15.
Utazott: dr. Vezekényi Ursula tanácselnök
16. „Bírák fóruma” - OBH szervezésében
Luxembourg: 2013. november 25-27.
Utazott: dr. Kalas Tibor kollégiumvezető és dr. Kovács András mb. tanácselnök
17. EUFJE konferencia
Bécs: 2013. november 29-30.
Résztvevő: dr. Rothermel Erika bíró
18. ACA-Europe szeminárium
Párizs: 2013. december 17-18.
Utazott: dr. Kovács András mb. tanácselnök
10.7.2. Úti jelentések
A külföldi utazásokról a résztvevők úti jelentést készítettek, melyből 1 példány az
iratokhoz, 1 példány az Állami Számvevőszék részére kiállított nyilvántartási laphoz
került csatolásra, illetve közzétételre került a Kúria belső informatikai rendszerében, az
ún. Közlemények mappában.
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10.7.3. Látogatók a Kúrián
2013-ban 45 megkeresés érkezett a Kúriára elnöki találkozó, bírósági kapcsolatok
építése, valamint épület- és bírósági rendszer bemutatása iránti igénnyel.
2013-ba fogadtam a Koreai Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöki delegációját, az
Európa Tanács Monitoring Bizottságát, az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb
Bíróságának elnökét és kíséretét, az Európai Emberi Jogi Bíróság elnökét, az Osztrák
Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökét, a montenegrói Legfelsőbb Bíróság elnök
asszonyát, a Vietnámi Népi Legfelsőbb Bíróság delegációját; a Vietnámi igazságügyminisztert, a cseh és olasz legfőbb ügyészt, mianmari politikusokat, valamint találkozott
a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnökével.
A Kúria vezetői találkozó keretében információt cseréltek iraki és kurd bírák
delegációjával, német jogászcsoporttal, a Berlini Tartományi Bíróság és a Kínai Bírónők
Egyesületének képviselőivel.
Az EJTN csereprogram keretében polgári ügyszakos bírót fogadtunk a Kúrián
Németországból.
Ezen túlmenően a Kúria épülete és a magyar igazságszolgáltatás rendszere német
jogászcsoportnak, az amszterdami Ügyvédi Kamara csoportjának került bemutatásra,
valamint látogatást tett a Kúrián egy holland egyetemi csoport és a CEU nyári egyetem
nemzetközi diákcsoportja.
10.7.4. Tagság nemzetközi szervezetekben
A Kúria tagja több, nemzetközi tagsággal működő (de nem nemzetközi), valamely
európai uniós országban a helyi nemzeti jog szabályai szerint bejegyzett szervezettnek,
így az Európai Unió Államtanácsai és Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságai
Egyesületének (ACA-Europe), a Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságok Nemzetközi
Egyesületének (IASAJ/AIHJA) és az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági Elnökei
Hálózatának.
11. A bíróság integritásával kapcsolatos helyzet
11.1. Az ügyelosztási rend
A Kúriai kollégiumai minden év november 20. napjáig ügyelosztási tervet készítenek.
A Büntető Kollégium ügyelosztási rendje:
A Büntető Kollégium szervezeti és ügyelosztási rendje tartalmazza a tanácselnökök,
bírák és igazságügyi alkalmazottak tanácsba történő beosztását, a tanácsok tárgyalási
napjait. A kollégiumvezető az ügyeket érkezésük szerint emelkedő számsorrendben a
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tanácsok létszámát és leterheltségét is figyelembe véve szignálja a három büntető
tanácsra, azzal a kivétellel, hogy a katonai bűncselekményt tartalmazó ügyet a B.I., a
közlekedési bűncselekményt tartalmazó ügyet pedig a B.II. tanács bírálja el. Az érkezés
szerinti ügyelosztás érvényesül minden ügycsoportban (felülvizsgálati, törvényességi,
másodfokú, harmadfokú, és a peren kívüli egyéb ügyek) és a soron kívül intézendő
ügyekben, ide értve a kiemelt jelentőségű ügyeket is (amelyek csak a harmadfokú
ügyintézésben játszanak szerepet).
A Közigazgatási – Munkaügyi Kollégium ügyelosztási rendje:
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium szakágaiban az ügyelosztás módja az ítélkezés
szakmai és igazgatási sajátosságai alapján eltérő, ugyanakkor mindkét területen az
ügyelosztás a Bszi. és a Bjt. szabályainak maradéktalanul megfelel, a Kúria az
átláthatóságot és a törvényes bíróhoz való jogot az ügyelosztási rend alapján is
biztosítja. A Közigazgatási Szakágban az ügyek elosztása automatikus, ennek módját az
ügyelosztási rend meghatározza. A tanácsokhoz az érkezési sorrendben kapott ügyszám
végződése határozza meg a pénzügyi, illetve az általános ítélkezési területeken az
ügykiosztást, ami azt jelenti, hogy az ügyek elosztása, emberi közreműködés nélkül,
objektív alapon történik. A választási ügyek kiosztása szintén automatizmuson alapul,
amely az érkezés sorrendjéhez és a három fős, illetve a nagytanácsok létszámához
igazított elbírálandó ügymennyiség meghatározásához kapcsolódik. A Közigazgatási
Szakágban az ügyek tanácsokhoz való elosztásának módja az ügyelosztási rendből teljes
körűen és átláthatóan meghatározható. Az ügyelosztás alóli kivételeket kizárólag a
polgári perrendtartás szerinti okok jelenthetik, amelynek fennállását az adott tanács
jelzésének alapján a kollégiumvezető külön megvizsgálja. Ügyelosztási rendtől eltérő
módon történő szignálásra csak eljárási okból kerülhet sor, amely tényről a
kollégiumvezető a Kúria elnökét külön írásban tájékoztatja.
A Munkaügyi Szakág ügyelosztási módja a tanácsok szakterületi beosztásán alapul,
figyelembe véve, hogy a szakágban három tanács működik. Az ügyelosztási rendből az
adott ügy tárgya alapján lehet megállapítani az eljáró tanács kilétét, a szakmai beosztást
az ügyelosztási rend teljes körűen tartalmazza. Az ügyelosztástól eltérő szignálás
rendjére a Közigazgatási Szakággal azonos követelmények vonatkoznak azzal, hogy e
tekintetben a szakágat irányító kollégiumvezető-helyettes dönt.
A Polgári Kollégium ügyelosztási rendje:
A Polgári Kollégiumvezetője a Polgári Szakág, helyettese a Gazdasági Szakág
tekintetében az éves Ügyelosztási Rend alapján, az ügy tárgya szerint osztja ki az egyes
tanácsoknak az új ügyeket. Azokban az ügycsoportokban, amelyekben az Ügyelosztási
Rend szerint több tanács is eljárhat, a Kollégiumvezető, illetve helyettese az
ügyforgalmi adatok alapulvételével, az arányos ügyteher kialakítására figyelemmel
osztja szét az ügyeket az érintett tanácsok között.
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11.2. A bíróság fegyelmi helyzete
A Kúrián 2013. évben sem kúriai bíró, sem igazságügyi alkalmazott ellen nem indult
fegyelmi eljárás.
11.3. A bíróság által vagy a bírósággal, bírákkal és bírósági vezetőkkel szemben
indított eljárások
2013. évben a Kúria által indított per nem volt folyamatban. A Kúria ellen indított perek
közül 2013. január 1. napján 23 ügy volt folyamatban. 2013-ban érkezett 22 ügy. Meg
kell még említeni – az előbbieken kívül – azt a 14 ügyet, amelyben már elsőfokú ítélet
született, de fellebbezést nyújtottak be, illetve amelyben már jogerős ítélet
meghozatalára is sor került, de felülvizsgálati kérelem érkezett. A 2013-ban érkezett
ügyek közül 7 ügy befejezése történt meg az év végéig, melyből 6 ügy befejezésének
módja a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása, illetve permegszüntetés, egy
ügy pedig egyéb módon, egyesítéssel fejeződött be. A további ügyek folyamatban
vannak. Több ügyben bizonyítás elrendelése, iratok beszerzése történt, mások pedig
tárgyalásra ki vannak tűzve.
A Kúria az ellene indított perek döntő többségében nem egyedüli alperesként szerepel.
Általánosságban elmondható, hogy az ügyekben pertársként szerepelnek azok a
törvényszékek, illetve ítélőtáblák, amelyek a felperes által sérelmezett ügyben első-,
illetve másodfokon eljártak. Pertársként szerepelnek még az ügyben eljárt bírák is. Az
előbbiekben említett folyamatban lévő ügyek közül 9 ügyben szerepeltek pertársként
bírák, akikkel szemben az eljárást a bíróságok a Pp. 2013. évi LXIX. törvénnyel történt
módosítását követően megszüntették.
Pertársként szerepeltem egy ügyben ahol a felperes által sérelmezett ügyben bíróként
jártam el, azonban velem szemben az eljárás megszüntetésre került.
Három ügyben szerepel alperesként dr. Baka András a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke,
egy ügyben dr. Lomnici Zoltán a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke. A velük szemben
előterjesztett keresetben a felperesek azt sérelmezik, hogy nem intézkedtek az általuk
sérelmezett ügyekben, illetve az általuk megjelölt bírák ellen nem indítottak fegyelmi
vagy büntetőeljárást, ezzel megsértették személyhez fűződő – külön nem nevesített –
jogukat és a tisztességes eljáráshoz való jogot.
A perek tárgyát illetően megállapítható, hogy az ügyek egy része a Ptk. 349. § (3)
bekezdésen alapuló bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére irányul, más részük
pedig személyhez fűződő jogok megsértésének, a tisztességes eljáráshoz való jog, az
emberi méltósághoz való jog megsértésének megállapítására irányul. Két olyan ügy
indult, amelyben az ésszerű időn belül való befejezés hiányát sérelmezte a fél, de a
kereset mindkét ügyben alaptalannak bizonyult. Ugyancsak két ügy volt, amelyben
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közérdekű adatként a bírák foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatával kapcsolatos
adatok kiadását kérték a felperesek. Az egyik ügyben a kereset elutasítására került sor.
Az ítélet jogerős, de várható, hogy felülvizsgálati kérelmet fognak benyújtani. A másik
ügyben a felperes a keresetétől elállt, így a per megszüntetésére került sor.
Általános tapasztalatként vonható le az a következtetés is, hogy a keresetlevelek több
kérelmet tartalmaznak. Az ügyek jelentős részében egy perben érvényesítik a
személyhez fűződő jog megsértésének megállapítását és ehhez kapcsolódóan a Ptk. 84.
§ (1) bekezdésében írt jogkövetkezményeket. Az esetek nagyobb részében a Ptk. 84. §
(1) bekezdés a) pontjában írtaknak megfelelően a jogsértés megtörténtének
megállapítását kérik. A legtöbb esetben kiterjed a kereset a Ptk. 84. § (1) bekezdés e)
pontja szerinti kártérítési követelésre is, vagyoni és nemvagyoni kárt egyaránt
érvényesítenek.
Sok esetben ugyanebben a perben hivatkoznak a tisztességes eljáráshoz való jog
megsértésére is és érvényesítenek kártérítési igényt a Ptk. 349. § (3) bekezdése alapján.
A követelt kártérítés összege rendkívül változó, néhány százezer forintos összegtől több
tízmillió, esetleg százmillió forintig terjedő igényt érvényesítenek. Egy ügyben a
kártérítési követelés összege meghaladja az egymilliárd forintot.
Az ügyek egy részében azonban nem az előbb leírtaknak megfelelően egy perben
érvényesítik a különböző igényeket, hanem egymást követően. Előbb megkísérlik a
bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti per útján követelésüket érvényesíteni,
majd annak eredménytelensége után indítják meg a személyhez fűződő jog
megsértésével kapcsolatos pereket, figyelemmel arra is, hogy a jelenlegi szabályozás
szerint ez utóbbi igények nem évülnek el, tehát esetenként az általuk sérelmezett ügy
befejezését követően több évvel is indítható ilyen per. Általános következtetés vonható
le arra, hogy a perek előzményeként egy olyan ügy szerepel, amelyben a felperes
pervesztes lett, a fél szerint a pervesztés a bíróság hibás döntéseinek következménye.
Sok esetben a bíróságnak róják fel még a saját eljárásjogi mulasztásukat is.
2013-ban a Kúriával szemben kizárólag a keresetet elutasító ítélet született. Évekre
visszamenőleg nem volt olyan ügy, amelyben a bíróságok a Kúriát kártérítés fizetésére
kötelezték volna. Egyetlen olyan ügy volt, 2011-ben, amelyben a Kúria terhére
személyhez fűződő jog megsértését állapították meg a bíróságok. Az ügyben egy 1959ben jogsértően halálra ítélt és kivégzett, majd 2005-ben felmentett személy
hozzátartozói (özvegye és testvére) becsülethez, jó hírnévhez és a teljes családi élethez
való személyhez fűződő jogának megsértését állapította meg a felülvizsgált jogerős
ítélet. A kártérítési igény azonban alaptalannak bizonyult, mert a kártérítési követelés –
az elévülés nyugvását is figyelembe véve – elévült.

11.4. Panaszügyintézés és a közérdekű bejelentések intézésének gyakorlata
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A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás szabályait
törvényi szinten a 2004. évi XXIX. tv. rendezi, valamint feladatokat szab e tárgykörben
a bíróságok számára az OBH elnökének 10/2012. (VI.15.) sz. OBH utasítása.
A közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések fogalma alá vont, és akként kezelt
beadványok „elnöki ügyként” kerülnek érkeztetésre. Ezek évente nem elhanyagolható
ügytömeget képeznek és az elmúlt évekhez, így a 2012-es évhez viszonyítva is jelentős
ügyérkezés tapasztalható.
2013-ban összesen 362 ilyen beadvány érkezett, amelyek az alábbiak szerint oszlottak
meg:
-

Büntető Kollégium: 89 beadvány
Polgári Kollégium: 181 beadvány
Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Közigazgatási Szakág: 25 beadvány
Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Munkaügyi Szakág: 20 beadvány
Elnökhelyttes : 47 beadvány

A 2004. évi XXIX. törvény 141. §-ának (2) bekezdése szerint „A panasz olyan kérelem,
amely egyéni jog - vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem
tartozik más – így, különösen bírósági, államigazgatási – eljárás hatálya alá.” A szóban
levő törvényhely (3) bekezdése pedig a közérdekű bejelentés fogalmát a következők
szerint adja meg:
„A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása,
illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A
közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.”
A beadványok ugyan kétségtelenül (többnyire vélt) egyéni jog- vagy érdeksérelem
megszüntetésére irányultak, azonban úgy, hogy valamely más bírósági vagy
államigazgatási eljárás alá tartoztak, tehát azokban a Kúriának törvényes intézkedési
kötelezettsége nem volt. Amennyiben a beadványok mégis kúriai hatáskörbe tartozó –
rendszerint felülvizsgálati ügyet – érintettek, úgy az nem jelentett mást, mint az
egyébként jogorvoslattal nem támadható felülvizsgálat elleni határozat további vitatását,
amelyet a törvény kizár.
A szóban levő tárgykörbe tartozó beadványok közérdekűnek nem voltak minősíthetők,
mivel ilyen megnevezés alatt is a beadvány előterjesztőjének konkrét ügyre vonatkozó
elégedetlenségét tartalmazta. A beadványok számos esetben notórius panaszosoktól
érkeztek.
Büntető Kollégium:
A büntető irodán iktatott ügyek száma 2013. évben 924 volt, a tényleges ügyérkezés
ezekhez az adatokhoz képest 1206, mert a hosszú múlttal rendelkező, megrögzött
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panaszosok ügyei az eredeti érkezéskor kapott számon futnak, és újabb beadványaik
utóiratként kerülnek érkeztetésre.
Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium:
A kollégiumhoz érkező panaszok és közérdekű bejelentések száma évek óta
megközelítően azonos. 2013. évben 44 panasz és 2 közérdekű bejelentés érkezett. Ebből
a Közigazgatási Szakágat 24 panasz és 2 közérdekű bejelentés, a Munkaügyi Szakágban
pedig 20 panasz érintette Az elmúlt évekhez hasonlóan az is változatlan, hogy a
panaszok döntő része bírósági ügy érdeméhez kapcsolódik, és azok megváltoztatására
irányuló kérelmet tartalmaz. A kollégiumhoz érkező közérdekű bejelentés
megnevezéssel ellátott beadványok szintén panasznak minősíthetők, mivel a tényleges
közérdekű- jelleg hiányzik, elsősorban abból adódóan, hogy a beadvány egy
meghatározott ügyben hozott bírósági döntést vitat. 2013. évben alaposnak minősülő
panasz a kollégium egyik ügyszakában sem volt, olyan típusú hiányosságra vagy
ügyintézésbeli késedelemre egyik panasz sem hivatkozott, amelynek alapján külön
intézkedés meghozatalára lett volna szükség. A panaszok egy része alsóbb fokú
bíróságok eljárását érinti, így amennyiben az üggyel kapcsolatban a Kúria előtt nincs
folyamatban lévő eljárás, olyan gyakorlat alakult ki, hogy a panasz az illetékes alsóbb
fokú bíróság vezetőjéhez kerül továbbításra. A panaszok és közérdekű bejelentések
néhány esetben a jogegység körében meghozott döntéseket, így közzé tett elvi
határozatot, vagy jogegységi döntést érintettek, vagy tartalmukban ilyen típusú
intézkedés meghozatalát kérték. Ezekben az esetekben a beadványok vizsgálata
elsősorban a Bszi. alapján történik, és az előterjesztők a jogegység biztosításával
kapcsolatos eszközökről, azok igénybevételének módjáról, valamint a kérdésben
elfoglalt Kúria álláspontról kapnak tájékoztatást. A panaszok elintézése soron kívül
történik, és szinte valamennyi esetben 15 napon belül választ kap a panaszos. Hosszabb,
de legfeljebb 30 napos ügyintézés abban az esetben fordul elő, ha a panasz alapján
valamely bírósághoz megkeresést kell intézni a panaszban foglaltak tisztázása céljából.
Polgári Kollégium:
A Polgári Kollégiumba 2013-ban 147 elnöki panaszügy érkezett, továbbá 99 olyan
panaszbeadvány, amely korábbi években érkezett panaszügyhöz kapcsolódott, s így
további intézkedést igényelt.
A panaszügyintézés keretében elintézett ügyek alapvetően három csoportba oszthatók.
Az első csoportba az alsóbb fokú bíróságok eljárásával szembeni, perorvoslati
kérelemnek nem minősíthető beadványokat, amelyeket a 2004. évi XXIX. törvény
141.§-ának (5) bekezdésére, valamint a 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás 4. §-ának (6)
bekezdésére tekintettel az érintett bíróság, illetve az Országos bírósági Hivatal
elnökének küldünk meg. A második csoportba a tévesen a Kúrián előterjesztett,
tartalmilag perorvoslati kérelemnek minősülő beadványok tartoznak, amelyeket a Pp.
rendelkezései alapján az első fokon eljárt bíróságnak küldünk meg. A harmadik,
legkisebb számú ügyet tartalmazó csoportba tartoznak a Kúria eljárásával kapcsolatos
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beadványok, valamint a különböző, ügyviteli jellegű kérelmek (anonimizált határozatok
kiadása, elvi iránymutatások megküldése, kutatás engedélyezése, másolat kiadása). A
Kúria eljárásával kapcsolatos beadványok egy része a Kúria érdemi határozatainak –
törvényben kizárt – felülvizsgálatát célozza, míg kisebb részük különböző eljárási,
ügyviteli jellegű hiányosságokat sérelmeznek, illetve egyes jogszabályok értelmezésével
kapcsolatos segítséget vagy állásfoglalást kérnek.
Az érdemben elbírálható panaszok túlnyomó része alaptalan volt; az alaposnak
bizonyult panaszok kapcsán a jogsérelem orvosláshoz szükséges és lehetséges
intézkedést – a Polgári Kollégium vezetésével együttműködve – haladéktalanul
foganatosítottuk.
11.5. Az igazgatási ellenőrzés gyakorlata
Büntető Kollégium:
A Büntető Kollégiumban az eljárási határidők betartását a kollégiumvezető legalább két
havonként ellenőrzi a Büntető Iroda munkatársaitól lekért adatok, információk és a
tanácselnökök beszámolóján keresztül.
Az ügyviteli szabályok betartását a kollégiumvezető ellenőrzi. Az ellenőrzési
nyomvonal a Büntető Iroda munkatársától, valamint a Büntető Kollégium
titkárságvezetőjétől kapott adatszolgáltatás, továbbá a tanácselnöki jelzések és
tanácselnöki értekezletek alapján történik, legalább két havonkénti rendszerességgel.
Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium:
A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban az igazgatási ellenőrzés az eljárási
kötelezettségek teljesítésére, valamint az általános munkajogi követelmények
betartására irányul. Az ellenőrzést a szakágat irányító kollégiumvezető és
kollégiumvezető-helyettes végzi, egyes területeken a titkárságot vezető bírósági
ügyintéző bevonásával. Az általános eljárási kötelezettségek ellenőrzése elsősorban a
rendszeresített BIIR informatikai rendszer felhasználásával, valamint a havi statisztikai
adatközlések és teljesítmény-kimutatások vizsgálatával kerül lefolytatásra.
Mindemellett az ellenőrzési rendszerhez információt szolgáltatnak az elnöki titkárság
által készített egyes kimutatások, illetőleg a Kúria Kezelő Irodájának jelzései. Az
általános munkajogi követelmények ellenőrzése a kollégium igazságügyi alkalmazottai
vonatkozásában rendszeres, az ellenőrzés kiterjed a dolgozói jelenlét,
munkateljesítmény, valamint ügyviteli követelmények betartására, és az ügykezelési
előírások érvényesülésére. Az általános típusú igazgatási ellenőrzés mellett egyes
esetekben célellenőrzésekre is sor került a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumban.
Ennek keretében vizsgálatra került az egy éven túli ügyek helyzete, valamint a
határozatok anonimizálásának és a kiadmányok ellenőrzésének gyakorlata.
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Polgári Kollégium:
A Polgári Kollégium vezetője és helyettese az általuk irányított szakág vonatkozásában
havonta ellenőrzik az egyes tanácsok és bírák által befejezett ügyek számának
alakulását, az elvi és különösen munkaigényes ügyekről készített összefoglalók
elkészítését és közzétételét, valamint az 1 éven túli ügyeket.
Negyedévente ellenőrzik, hogy az írásba foglalt határozatok feltöltésre kerültek-e a
Kúria Határozatainak Adatbázisába, valamint a Bírósági Határozatok Gyűjteményébe.
A szignálás során folyamatosan figyelemmel kísérik az egyes tanácsok ügyterhének
alakulását és az Ügyelosztási rend keretei között törekszenek az arányos ügyteherelosztásra.
11.6. A jogállási törvények szerinti összeférhetetlenségi esetek (száma, mentesség)
A Kúrián a jogállási törvény szerinti összeférhetetlenségi eset 2013. évben nem fordult
elő.
11.7. A közadatok kezelésének és közzétételének rendje
A Kúria a saját honlapján, valamint az OBH központi honlapján teszi közzé a törvény
által előírt közadatait. Az OBH rendszerén keresztül érhető el a Kúria közérdekű adatait
is tartalmazó közadatok országos rendszere. A közadatok közzétételével kapcsolatban
2012. évben jelentkező technikai akadály (konkrétan a névváltozásokból adódó
problémák, valamint a központi honlap átalakítása miatt időszakosan nem működött a
közadatok feltöltése) közadataink közzétételében és aktualizálásában megszűnt. A
közzététel részletes szabályait a 19/2012. (X.18.) OBH utasítás, illetve a Kúria
internetes honlapja tartalmi gondozásának rendjéről szóló 12/2012. számú elnöki
utasítás állapítja meg.
11.8. Belső ellenőrzés
A Kúria a 2013. évi belső ellenőrzési feladatait éves ellenőrzési terv alapján végezte.
A terv összeállításánál meghatározó szempont volt, hogy az ellenőrzési folyamatok
járuljanak hozzá a Kúria legfontosabb szakmai feladatainak teljesítéséhez.
A Kúria céljai megvalósítása érdekében saját hatáskörben takarékoskodásra ösztönző
rendszer kialakítását kezdte meg, melynek folytatása és továbbfejlesztése hosszú távon
szükséges.
A kitűzött célok megvalósítása érdekében a 2013. évben a Kúria tovább erősítette azt a
folyamatot, amellyel folyamatosan felülvizsgálatra kerül az intézmény valamennyi
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szakterülete és munkafolyamata.
Az éves ellenőrzési terv összeállításánál meghatározó szempontok és feladatok:
1) A stratégiai ellenőrzési terv összeállítása és aktualizálása, figyelemmel arra, hogy az
iránymutatást az Intézmény középtávú stratégiai célkitűzései adják.
A belső ellenőrzés stratégiai célkitűzései:
-

A Kúria feladatainak gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának, a
pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, a rendelkezésre álló
erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.

-

A hatályos jogszabályok, és a belső szabályzatok betartásának vizsgálatával is
biztosítani a szabályos működést.

-

A bevételek előírásainak, beszedésének nyomon követése.

-

Az intézmény működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárása a
racionálisabb működés biztosítása érdekében.

-

A vagyonkezelés szabályszerűségének biztosítása, a vagyon védelme.

-

Számviteli és bizonylati rend betartása.

-

Beszerzések szabályszerűsége.

2) A kockázatelemzés alapján felállított prioritás az ellenőrzési feladatok kijelölésére
azzal, hogy a magas kockázatúnak minősített területekre kiemelt figyelmet kell
fordítani.
A belső ellenőrzési vezető évente az éves tervezési időszakban az intézmény
valamennyi folyamatára és tevékenységére kiterjedő kockázatelemzést végez, melynek
eredményeire alapozva évente aktualizálja a belső ellenőrzési stratégiai tervet és készíti
el az éves belső ellenőrzési tervet.
A belső ellenőrzés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázati tényezők
beazonosítása az intézmény fő célkitűzéseinek tükrében.
Kiemelt szerepet kap a belső kontrollrendszer szabályszerű működésének megítélése.
Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, feltárása érdekében.
Fontos a működéssel kapcsolatos információ (kedvező és kedvezőtlen tendenciákról
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egyaránt), amely jelzést ad a döntések végrehajtásáról a vezetés számára.
Elemző és összefüggéseket feltáró munkával segíteni kell a helyes döntések
meghozatalát, a minél eredményesebb működést.
A költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső
ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kiemelt szerepe van a tanácsadási
tevékenység végzésének.
A kockázatelemzés eredményét figyelembe véve a magas kockázatú rendszerek, illetve
folyamatok gyakoribb (1-2 évente), míg az alacsony kockázatú rendszerek illetve
folyamatok ritkább (4 évente) ellenőrzését kell tervezni.
A belső ellenőrzési stratégia mentén az éves ellenőrzési terv összeállításánál az
alábbi témák kaptak prioritást:
1.

Belső kontrollrendszer szabályozottsága és működési rendje

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer
szabályozottsága és alkalmazása biztosítja-e a szabályszerű, gazdaságos, hatékony
működést és gazdálkodást.
2.

A 2012. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése (kiemelten a leltárral való
alátámasztottság)
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy biztosított-e a 2012. évi
beszámoló leltárral való alátámasztottsága.

3.

Készletgazdálkodás, készletkezelés rendje
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az anyag és
készletgazdálkodást szabályozták-e, és a tényleges készletgazdálkodás az
előírásoknak megfelelően történik-e.

4.

Kötelezettségvállalás, szerződés-nyilvántartás rendje
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy megvalósul-e a szabályszerű
gazdálkodás.

5.

Költségtérítések elszámolásának rendje
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása,
szabályozottság és a szabályszerű elszámolás.

hogy

biztosított-e

a
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A 2013. évi belső ellenőrzés tapasztalatai:
Belső kontroll rendszer
Az elmúlt időszakban az ellenőrzési rendszer jelentős változáson esett át, ez a folyamat
még napjainkban is tart. Látható ez a 2011. évben hatályba helyezett Áht.-ból, a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
Kormányrendeletből, illetve a felügyeletet ellátó minisztérium módszertani
útmutatóiból.
A hivatkozott szakmai iránymutatások felhívják az intézmények figyelmét a belső
kontrollrendszer átalakításának szükségességére, illetve a terület működését keretbe
foglaló szabályozottság fontosságára.
Az Intézményben az elmúlt években nem ellenőrizték a belső ellenőrzés keretében az
ellenőrzési rendszer szabályozottságát (jelenleg FEUVE szabályzat) és annak gyakorlati
megvalósulását.
Az e témában folytatott ellenőrzés több szempontból is időszerű, egyrészt a rendszer
áttekintésével látható, hogy mely területeken kell a szabályozottságon erősíteni, illetve a
kidolgozás alatt lévő Intézményi stratégia megfelelő alapot és kapcsolódási pontokat ad
a belső kontrollrendszer kialakításához, továbbá a szabályozás gyakorlati megvalósítása
is rámutathat a működés gyenge pontjaira.
A Belső Kontroll Kézikönyv véglegesítése folyamatban van. A jelenleg hatályos
Kockázatkezelési Szabályzatot, Ellenőrzési nyomvonalat, Szabálytalanság kezelésének
eljárásrendjét (amelyek a Belső Kontroll Kézikönyvbe épülnek be) több ponton
aktualizálni kell.
A téma fontosságát illetően rögzíteni kell, hogy belső kontrollrendszer a költségvetési
szerv által a kockázatok kezelésére a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében
kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy az intézmény megvalósítsa
a következő fő célokat:
-

a tevékenységeket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel
(gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre;

-

teljesítse az elszámolási kötelezettségeket;

-

megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem
rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős,
aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő:
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-

kontrollkörnyezetet,
kockázatkezelési rendszert,
kontrolltevékenységeket,
információs és kommunikációs rendszert,
monitoring rendszert

kialakítani és működtetni.
A Kúrián a 2013. évben is tart az az álláspont, amely szerint folyamatosan kerüljön
felülvizsgálatra az intézmény valamennyi szakterülete és munkafolyamata. Ezzel is
nagyobb hangsúlyt kapott az a cél, miszerint az átalakuló Kúria egyik fontos feladata
annak megteremtése, hogy az intézmény jelenlegi szervezeti struktúrája és
munkaterhelése kerüljön összhangba a kitűzött célokkal, illetve az ezek
megvalósításához szükséges feladatokkal.
A 2013. évi terv egyik meghatározó ellenőrzési témája „A belső kontrollrendszer
szabályozottsága és működési rendje”. A vizsgálat tapasztalatai rámutattak azokra a
területekre, ahol be kell avatkozni, a belső kontrollrendszer minél magasabb szintű
megvalósítása érdekében
Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy az Intézményben a belső
kontrollrendszer működik, de teljessé tételéhez szükséges annak további fejlesztése,
mind a szabályozásban, mind a gyakorlati kivitelezésben.
Meg kell jegyezni, hogy a belső kontrollrendszer működtetéséhez szükséges a szakmai
egységek vezetőinek hatékony közreműködése, különös figyelemmel
-

a kockázatok felmérésére, azonosítására, súlyozására,
az ellenőrzési nyomvonal meghatározására,
a szabálytalanság megállapítása esetén követendő eljárásra,
a dokumentálási rend kialakítására.

A Kúria középtávú stratégiai terve 2013. évben került elfogadásra, amely rögzíti
működés jól körülhatárolható szempontrendszerét.
A megvalósítás érdekében a belső kontrollrendszer valamennyi elemének szerepet kell
játszani. A hatékony és szabályszerű munkavégzés érdekében, a szakmai
iránymutatások figyelembe vételével szükség van a belső kontrollrendszer teljeskörű
áttekintésére, a módosítások végrehajtására, a kereteket biztosító Belső Kontroll
Kézikönyv mielőbbi hatályba helyezésére.
A 2012. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése témakörben megállapítható, hogy a
beszámoló összeállításánál a számviteli törvény és az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet
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előírásai szerint jártak el.
A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a leltározást
gondosan előkészítették. A leltározási utasítás és az ütemterv egyértelműen rögzítette a
feladatokat, a felelősöket és a határidőket.
A leltározás során a leltározási utasításban rögzítettek szerint jártak el. A
leltárdokumentumok hitelesek. Biztosított a 2012. év mérlegsorainak leltárral való
alátámasztottsága.
A készletgazdálkodás, készletkezelés rendjének ellenőrzése során tapasztaltak alapján
megállapítható, hogy a terület működését szabályozták.
A tényleges készletgazdálkodás az előírásoknak megfelelően történik.
A kötelezettségvállalás, szerződés nyilvántartás rendjének ellenőrzése folyamatban van.
A költségtérítések elszámolásának rendje téma ellenőrzése a 2014. évben valósul meg.

11.9. A Kúria épületének biztonsági helyzete
A Kúria épülete Budapest, V. kerület Markó utca 16. szám alatt helyezkedik el. Az
épület területe 25709 m2. Az épületet közútvonalak határolják, melyek minden irányból
a város úthálózatába csatlakoznak. Az épületben dolgozók száma mintegy 770 fő,
melyből a Kúria dolgozóinak száma 2013-ban 308 fő volt. Az épületbe belépők,
ügyfelek létszáma átlagosan 80 fő/nap.
Az épületet 49%-ban a Kúria, 41%-ban a Legfőbb Ügyészség, míg 10 %-ban a Fővárosi
Ítélőtábla használja. Ennek megfelelően a biztonsággal összefüggő költségek arányosan
oszlanak meg a három intézmény között a használati területtel arányosan.
A Kúrián a Készenléti Rendőrség Objektumvédelmi Főosztálya látja el a vagyon- és
személyi védelmet. A biztonságért felelős személy Pomázi Zsolt rendőr alezredes. Az
épületben a folyamatos szolgálat 24 órás őrzéssel biztosított. Az épületbe a ki és
belépést 4 kapu biztosítja (2 folyamatosan, 1 alkalmi, 1 nincs kihasználva).
Az épület biztonságát az alábbi technikai eszközök szolgálják:
•

kamerás ellenőrzés

•

Heiman típusú fémdetektoros ellenőrzés

•

videó rögzítés

•

kézi kereső
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•

csomag ellenőrzés átvizsgálógéppel

•

személyazonosítás

•

bent tartózkodás ellenőrzése

•

az épületben lévő személyek nyilvántartása

•

csoportos beléptetés

•

beléptetés visszaellenőrizhetősége

•

személyes kíséret azok részére, akik nem ügyfélként tárgyalótermekbe, illetve
kezelőirodára érkeznek

•

aláíratott egyszeri belépési rendszer

•

a Készenléti Rendőrség által végzett beléptetés nem megkerülhető

•

az ügyfélterek és a nem ügyfelek részére szolgáló zárt területek elválasztása

•

LB-Gravis típusú, behatolást jelző rendszer a fontosabb helyiségekben

•

héjvédelem (a nyílászárókon nyitás érzékelő)

•

mozgásérzékelők

•

üvegtörés érzékelők

•

csomag átvizsgáló berendezés, illetve személyes csomag ellenőrzés

•

Trident 03 típusú tűzjelző rendszer

•

automata oltórendszer

•

tűzriadó terv

•

belső udvaron védett területen rabszállító gépjármű parkolása

•

a fogvatartott kísérésére kijelölt útvonal

•

a fogvatartott őrzésére szolgáló elkülönített helyiség.

2013. évben a Készenléti Rendőrség Kúriát biztosító munkatársai 35 intézkedést
foganatosítottak. Egy esetben volt közveszéllyel fenyegetés, azaz bombariadó. Ilyen
jellegű fenyegetettség esetén a Készenléti Rendőrség munkatársai vizsgálják át az
épületet, illetőleg az épületben tartózkodó személyeket. Szükség esetén vesznek igénybe
tűzszerészeket. Tűzszerészek kivételével a Készenléti Rendőrség valamennyi
bombariadóval kapcsolatos feladatot meg tud oldani. Állományában saját bombakutatók
vannak. Az épület teljes átvizsgálása ilyen esetben kettő-kettő és fél órát vesz igénybe.
A Kúria épülete előtt két esetben volt intézkedést igénylő demonstráció.
1. 2013. március 30-án 22 fő közelítette meg az épületet és tanúsított garázda jellegű
magatartást. Ipari alpinista felszerelés felhasználásával a lépcső tetejéről mintegy öt
másodperc alatt felhatolva egy transzparenst feszítettek ki, melyen kormány illetve
Legfőbb Ügyészség ellenes kijelentések voltak. A Készenléti Rendőrség munkatársai
azonnal intézkedtek, a rendzavaró személyekkel szemben gyülekezési joggal visszaélés
szabálysértése miatt eljárás indult.
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2. 2013. november 27-én mintegy harmincöt másodperc alatt összesen 55 darab A4-es
méretű plakátot ragasztottak az épület falára. A Készenléti Rendőrség munkatársai
ebben az esetben is azonnal intézkedtek, a plakátokat eltávolították, míg a falragaszt
elhelyező személyeket az V. kerületi Rendőrkapitányságnak szabálysértési eljárás
lefolytatására adták át. A fenti intézkedést követően a Készenléti Rendőrség egy
munkatársa folyamatosan munkaidőben, minden nap szolgálatot teljesít az utcán, az
épület előtt.
Három esetben engedélyezett demonstrációra került sor a Kúria épülete előtt, elsősorban
a Pesti Központi Kerületi Bíróság bejárata előtti térségen. Az épületet biztosító
Készenléti Rendőrség részéről ezen alkalmak intézkedést nem igényeltek. Két esetben
azonban – noha a jelenlévők az engedélyben foglalt kereteket nem lépték túl – olyan
hangerővel demonstráltak, amely alkalmas volt a Kúriában végzett tevékenység
megzavarására illetve akadályozására.
Az épületben működő tárgyalótermek száma 9, a tárgyalások száma átlagban 100 db/hó.
Minden esetben, ha a tárgyaló tanácsok – esetleges rendzavarástól tartva – segítséget
illetve intézkedést kérnek, a Készenléti Rendőrség munkatársai gondoskodnak élő
erőben megvalósuló megerősítésről. Tárgyalásokon, illetőleg nyilvános üléseken
rendzavarásra 2013-ban nem került sor. Rendkívüli esemény büntetés-végrehajtási
őrizettel kapcsolatban sem történt.

11.10. Egyéb kockázatkezelési folyamatok, intézkedések
A vonatkozó jogszabály a költségvetési szerv vezetőjének feladatává teszi a
kockázatkezelési rendszer kialakítását és működtetését. A kockázatkezelés azonban nem
képzelhető el a kockázatokkal közvetlenül szembesülő helyi vezetők (folyamatgazdák)
és alkalmazottak ismereteinek felhasználása nélkül. Ezért a Kúrián a kockázatkezelés
gyakorlata úgy került kialakításra, hogy az alapvetően a kockázatok által közvetlenül
érintett vezetők és alkalmazottak közösen felülvizsgált tapasztalataira épüljön.
A Kúria rendelkezik Kockázatkezelési szabályzattal. A szabályzat tartalmazza a
kockázatok kezelésének folyamatát, a kockázatok felmérését, azonosítását, értékelését
és nyilvántartását. Jelenleg folyamatban van ennek aktualizálása.
A Kúrián működik kockázatkezelési rendszer. Az alkalmazott módszer a
kockázatvizsgálat, melynek során egy kifejezetten erre a célra alakult munkacsoport jött
létre a szervezeten belüli tagokból. E fórumon áttekintésre kerülnek a működés
kockázatai, és az elhárításukra meghatározott intézkedések.
Tételesen elemzik az előző időszakban a bizottság által meghatározott kockázatok
megoldási módját, ezáltal a kockázati körből való kikerülésről is dönthetnek.
A munkafolyamat része továbbá a kockázati tényezők feltérképezése, majd ezek
elemzését követően meghatározzák az aktuális kockázatok körét, amely bekerül a
kockázatkezelési munkacsoport javaslata alapján összeállított kockázati listába.
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A jelenleg véglegesítés előtt álló Belső kontroll kézikönyv rögzíti a vezetés
kontrollstratégiáját, amely kapcsolódik a hatályba helyezett stratégiai tervhez, az abban
megfogalmazott célokhoz. A kontrollstratégia kidolgozásánál fontos szempont, hogy a
már meglévő kontrollok továbbfejlesztésével, illetve további műveletre való
kiterjesztésével legyen egyre hatékonyabb a kontroll, és ez által az Intézmény
tevékenysége.
A szabályszerű és hatékony munkavégzés érdekében felülvizsgálatra kerül
szakterületenként, a jelenleg alkalmazott vezetői ellenőrzés módszere. A szervezet adott
szintjén álló vezető dönti el, hogy az adott tevékenység jellegére tekintettel, az
ellenőrzést rendszeres vagy eseti jelleggel, és milyen módszerrel, ellenőrzési
technikával végzi el. A szabálytalanságok észlelése esetén minden szinten érvényesíteni
kell a szabálytalanságkezelési szabályzatban megfogalmazott eljárásrendet.
A kontrollok beépítésénél szem előtt tartottuk, hogy a kontroll bevezetésének költsége
ne legyen nagyobb, mint annak a kárnak a nagysága, amit a kontroll bevezetésével el
kívánunk kerülni, ezért a költség-haszon számításának elvét minden esetben figyelembe
vesszük

12. A munkavégzés tárgyi feltételei
12.1. Az épületek
12.1.1. A Kúria épülete
A Kúria épülete 100 éves. Az utolsó átfogó felújítás az 1970-es években történt. Ez azt
jelenti, hogy az épületgépészeti rendszerek túlnyomó része - a víz- és csatornarendszer,
a fűtési csővezetékrendszer, a nagyterem klímaberendezései - , valamint az elektromos
rendszerek és a tűzvédelmi rendszer 40 évesek. Azóta csak részleges felújítások
történtek az átalakítások, illetve egy-egy részrendszer - pl. a gázkazánok - tekintetében.
A homlokzat állapota is magán viseli az elmúlt 40 év nyomát. A bádogozási hibák, tető
beázások és a nem kellően tartós vakolati anyagok alkalmazásának következtében
folyamatos homlokzati lefagyások, vakolatomlások történnek, amit eseti
veszélyelhárítással kezelünk. A nyílászárók rossz állapota, vetemedései az utólagos
tömítések ellenére komoly energiaveszteséget okoznak.
Az épület karbantartásáról részben saját műszaki állománnyal, részben - ha szükséges külső vállalkozó bevonásával gondoskodunk. Az elavult rendszerek biztonságos
üzemeltetése az évek óta viszonylag szerény anyagi lehetőségek következményeként
komoly feladatot ró a karbantartókra.
A költséghatékony karbantartás és a karbantartási-felújítási munkák tervezhetőségének
elősegítése érdekében, kívánatos volna átfogó digitális felmérést és állapotfelmérő
tanulmányt készíttetni az épület jelenlegi állapotáról. Meghatározandó volna, hogy
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milyen munkákat kell elvégeznünk a rövidtávú biztonságos üzemeltetés biztosításához,
illetve melyek azok a felújítási munkák, amit a Kúria elköltözése után a további
üzemeltetés érdekében kell majd elvégezni. Ez a felmérés és tanulmány a Kúria várható
költözésének esetén az épület további hasznosításának tervezéséhez is jó szolgálatot
tenne.
A bírák részére külön dolgozószobák állnak rendelkezésre, ugyanez vonatkozik a
legtöbb vezető beosztású tisztviselőre is. A többi tisztviselő esetében azonban sajnos
nem ritka, hogy ketten, hárman kell osztozniuk egy-egy dolgozószobán. Erre tekintettel
az új dolgozók elhelyezése komoly problémát jelent.
Az Igazságügyi Palota 8 tárgyalóteremmel, továbbá 1 díszteremmel (amely nagyobb
érdeklődésre számot tartó ügyek tárgyalására is helyszínként szolgál) rendelkezik. A
tárgyalótermeket a Fővárosi Ítélőtábla is igénybe veszi.
12.1.2. A Kúria üzemeltetésében levő balatonszemesi üdülők
Az üdülők állapota a Kúria szerény anyagi lehetőségeit tükrözi. A "nagy" üdülő
konyhaépületének földszintjén a konyha-étkező válaszfalai építési hiba következtében
folyamatosan süllyednek, egyre táguló repedések keletkeznek. A "kis" üdülő
szigeteletlen falai dohos, egészségtelen levegőt eredményeznek. A nyílászárók nagy
része korhadt, cserére szorulna. A folyamatosan kiújuló beázások kezelése eseti
beavatkozásokkal történik. Az épületek átfogó felújítási költsége a Kúria anyagi
lehetőségeit messze felülmúlja.
Komoly erőfeszítésbe kerül az üdülők fenntartása, karbantartása, melyet a Kúria
zömmel saját kapacitásából, saját alkalmazottai útján old meg. A munkálatoknak
természetesen költségvonzata is van, pl.: napidíj, útiköltség, karbantartási anyagok
költsége, stb.
Az üdülő mindezek ellenére kihasznált, nagy iránta az érdeklődés.
12.1.3. Az elnöki rezidencia épülete
Az elnöki rezidencia (1124 Budapest, XI. Korompai utca 18.) tíz éve lakatlan, állapota
ennek megfelelő. A rezidencia kezelője a Kúria.
A Kúria az épület fenntartásával és állagmegóvásával kapcsolatos legszükségesebb
munkálatokat látja el (pl. télen temperált fűtés, kertgondozás, beázások elkerülése
érdekében szükséges karbantartási feladatok). Az épület felújítására azonban nincs
anyagi lehetőség.
Figyelemmel arra, hogy a Kúriának elhelyezési kötelezettsége van a mindenkori elnök
vonatkozásában, felvetődött az ingatlan cseréje. E körben folyamatban van az MNV
Zrt.-vel közösen egy rezidenciának megfelelő épület felkutatása. Ennek során eddig 4
épület került megtekintésre, azonban ezek egyike sem volt alkalmas erre a célra.
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12.2. A Kúria épületének tárgyi felszereltsége
Az intézmény tárgyi felszereltsége megfelelő. A bútorzat egy része azonban cserére
szorulna, illetve a dolgozószobák egységes stílusban való bebútorozására vonatkozó
igények teljesítésére sincs mód. A Kúria kommunikációs eszközökkel való
felszereltsége jónak mondható, a nagyterem hangosító rendszere azonban fejlesztésre
szorul.
12.3. A bírósági irattárak helyzete
A Kúrián keletkező és az intézményünkhöz érkező dokumentumok irattározása
nagyrészt megoldott, de a helyi infrastruktúra nem felel meg maradéktalanul az EU-s
előírásoknak. Az iratok egy részének tárolására csak a szigeteletlen pincében van mód,
ahol a légállapotok nem felelnek meg maradéktalanul a vonatkozó követelményeknek.
Az utólagos falszigetelés elvégzése a legfontosabb iratok számára is megközelítően 10
millió Ft-ba kerülne.
13. A Kúria informatikai helyzete
13.1. A személyi feltételek
A Kúria Informatikai Osztályán az osztályvezetőn kívül 7 fő informatikus és egy fő
adminisztratív személyzet látja el a napi üzemeltetési, eszközgazdálkodási feladatokat,
végzi a helyi irányítású fejlesztéseket, biztosítja az informatikai biztonság feltételeit,
napi segítséget és oktatást nyújt a felhasználók részére, tartja a kapcsolatot az országos
informatikai rendszergazdákkal. Munkatársaink közül egy tartósan távol van,
munkahelyének betöltésére 2013. szeptemberétől került sor. Az Informatikai Osztályhoz
tartozik a telefonközpont 3 főnyi kezelőszemélyzete, illetve a Nyomda feladatait ellátó
két fő fizikai alkalmazott. Az engedélyezett létszám ugyan az előző évhez képest nem
változott, azonban mivel egy kollégánk tartósan távol volt, és helyére csak
szeptembertől került felvételre új munkatárs, így az év nagy részében létszámhiányban,
és ennek megfelelően nagyobb leterheltséggel dolgozott az Informatikai Osztály.
A Kúria a szükséges informatikai szolgáltatások tekintetében a lehető legnagyobb
mértékben a helyi rendszergazdákra támaszkodik, külső szolgáltatásokat csak olyan
esetekben vesz igénybe, ahol az belső forrásból nem oldható meg, vagy nem gazdaságos
a megoldása. (Eszközök szervizelése, rendelkezésre állási szolgáltatások.)

13.2. Az informatikai biztonsági szabályzat érvényesülése a tárgyévben
A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) 2005. júniusától rendelkezik helyi informatikai biztonsági
szabályzattal, melynek aktualizálása eddig minden évben megtörtént. 2013. évben a
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szabályzat az információbiztonságról szóló, az év során életbelépett 2013. évi L
törvénynek megfelelően került kiegészítésre, módosításra. Az IBSZ előírásai betartásra
kerültek, az éves jóváhagyott ellenőrzési terv keretében ellenőrzésre is sor került.
Itt említem meg, hogy az országos IBSZ (4/2004. OIT szabályzat) 2004. óta nem került
aktualizálásra. Az országos informatikai rendszerek üzemeltetése a GIIR rendszertől
eltekintve nem szabályozott. Ezáltal a folyamatok és felelősségi körök nem
meghatározottak, az országos szolgáltatások pontos meghatározására sem került sor.
13.3. Az informatikai eszközállomány
Az eszközállomány statisztikai részletezése, illetve a 2013. évi informatikai célú
kiadások részletezése az 1. számú mellékletben található.
2013. évben saját hatáskörben nem került sor sem PC, sem szerver beszerzésre, illetve
központi beszerzésben is csak 13 db PC és 33 db monitor szállítására került sor. Ezáltal
az eszközök átlagéletkora a szervereket kivéve minden kategóriában romlott.
2013-ban 1 db javíthatatlan nyomdai fénymásoló selejtezésére került sor, informatikai
eszközt - elsősorban időhiányban - nem selejteztünk.
2013-ban a 2012. év végi eszközbeszerzések felhasználásával korszerűsítésre és
bővítésre került a Kúria virtuális szerver környezete. A beüzemelt storage rendszer
lehetővé tette, hogy nagyobb üzembiztonságot garantáljunk a szerverek működtetésére.
A bővítés után virtualizálásra került a GroupWise levelező rendszer, valamint az
országos bírósági hálózati kapcsolatot biztosító LB_SRV1 szerver. Ezzel a lépéssel
elavult régi szerverek kiváltására is sor került.
13.4. A központilag biztosított alkalmazások működése
Az éves beszerzések, informatikai fejlesztések tervezése során gondot okoz, hogy a
Kúria nem értesül az országos informatikai fejlesztési és beszerzési tervekről, így nem
tudja ezekhez igazítani saját beszerzéseit. Ezt szóban és levélben már többször jeleztük.
A Kúrián a következő központi informatikai szolgáltatások érhetőek el:
A Kúria jogosult felhasználói elérik a központi fejlesztésben megvalósított, és központi
támogatással üzemeltetett BIIR rendszert. A rendszer a 2012. évben alkalmassá vált
elektronikus ügyintézésre a törvényszékek vonatkozásában, de ez a lehetőség nem
került kiterjesztésre a Kúriára. A rendszer üzemeltetése során több, jelenleg megoldatlan
probléma merült fel: 2014. évben megszűnik a Windows XP operációs rendszer
támogatása, viszont a BIR-o rendszer csak korlátozottan működik a korszerűbb
(Windows 2008, Windows 7) operációs rendszereken, így ez informatikai biztonsági és
használhatósági problémát is jelent. Korábbról ismert igény a rendszer által használt
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adatbáziskezelő-rendszer frissítésének igénye, mivel a jelenlegi MySQL 4 már nem
támogatott, így ez további informatikai biztonsági problémákat vet fel. Az AHKAT
rendszer leváltására a korábbi tervekkel ellentétben nem került sor - lassú működése
többször okozott problémát az év folyamán, de az anonimizált határozatok automatikus
közzétételének megszűnte több ügyfél oldali panaszhoz vezetett.
A GIIR rendszert a Költségvetési és Ellátási Főosztály munkatársai használják a
gazdasági feladatok végrehajtásában. A rendszerben 149 alkalommal került sor
frissítésre, karbantartásra. Korábban is felmerült már az a javaslat, hogy lehetőség
szerint csökkenteni kellene a frissítések gyakoriságát, mivel a túl gyakori
rendszermódosítás mind az üzemeltetésben, mind a használatban többletmunkát, és
bizonytalanságot jelent.
Központi beszerzésben használjuk a Complex DVD Jogtár Pluszt.
Jogosult munkatársaink részére elérhetőek a BM nyilvántartások és a cégnyilvántartás
adatbázisai.
Felhasználóink hozzáférnek a GroupWise elektronikus levelezéshez, és sokan (kb. 70
fő) veszik igénybe otthoni munkavégzés céljára az Open VPN kapcsolatot. Az országos
bíróságok hálózaton keresztül érjük el az Internetet, használjuk az országos
üzemeltetésű rendszerek hibáinak bejelentésére, országos rendszerekkel kapcsolatos
jogosultságok igénylésére a központ helpdesk alkalmazást. Munkaállomásainkon és
szervereinken a központi beszerzésű vírusvédelmi rendszer üzemel. A Gazdasági
Szakágban 4 fő rendelkezik minősített elektronikus aláírási joggal. A Jogi Szakkönyvtár
dolgozói elérik az Integrált Könyvtári rendszert.
A Kúria az OBH központi honlapján teszi közzé a törvény által előírt közadatait, és e
rendszeren keresztül kapcsolódik a közadatok országos rendszeréhez.
2011-től kötelezi törvény a Kúriát a cégeljárás másodfokú ügyeinek elektronikus
kezelésére, melynek a központi fejlesztésű és üzemeltetésű e-cég rendszer keretében
kellene működnie. Azonban a rendszerben nem lehetséges elektronikusan felterjeszteni
az ügyeket a Kúriára, így az elektronikus kezelés sem biztosított.
13.5. Az informatikai stratégia
A bíróságok informatikai stratégiája legutóbb a 149/2007. OIT határozatban került
meghatározásra, ezen belül a Kúria nem készített saját informatikai stratégiát. A 2007ben megfogalmazott feladatok közül több ma sem került végrehajtásra, pl. nincs
informatikai fejlesztési koncepciónk, informatikai biztonsági politikánk, de a
szabályozottság terén sem történt előrelépés.
A Kúria saját informatikai rendszerét tekintve lehetőségeihez képest mindent megtesz az
átlátható, tervezett, szabályozott és ellenőrzött, a korszerű informatikai üzemeltetési és
fejlesztési alapelveknek megfelelő működésért.
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Amennyiben sor kerül új országos informatikai stratégia kidolgozására, úgy fontosnak
tartom lefektetni az országos rendszerek üzemeltetésének, továbbfejlesztésének
alapelveit, pontosan tisztázni a helyi és központi informatikai szervezet szerepét és
feladatkörét, megfelelő eszközbeszerzési stratégiát kidolgozni, meghatározni az
informatikai rendszerek fejlesztésének, adatkezelésének alapelveit.
13.6 A saját alkalmazások
2013. évi fejlesztés a Kúria Helpdesk és elektronikus rendszernapló rendszere, mely
szeptembertől működik rendeltetés szerűen.
2013. év végén rendelkezésre álló beruházási keretből sor került a már elavult korábbi
tűzfalunk korszerűbbre cserélésére, ami jelentősen növeli a Kúria lokális hálózatának
informatikai biztonságát.
A Kúria új honlapja 2012-ben helyi fejlesztésben készült. Szintén helyi fejlesztés a
Kúria Intranet lapja, mely 2004. óta működik, többször kiegészítésre, továbbfejlesztésre
került.
Wifi elérést működtetünk az ügyfelek, illetve rendezvények számára, mely független a
bíróságok országos hálózatától.
A bírói munka támogatására saját forrásból egészítettük ki a Complex DVD Jogtárat a
Complex HMJ rendszerrel, ami angol és német nyelven is elérhetővé teszi a magyar
jogszabályok bizonyos körét.
Az otthoni munka támogatására helyi terminálszervert üzemeltetünk, melyen mintegy
70 bíró otthoni munkavégzését támogatjuk a központi üzemeltetésű Open VPN
kapcsolaton keresztüli eléréssel.
Szintén saját forrásból fizettünk elő a HVG-Orac Justicia online rendszerének elérésére
4 egyidejű hozzáféréssel. A rendszer a HVG-Orac Kft. által kiadott nagykommentárokat
és a BHplusz határozatokat tartalmazza.
A földhivatalok ingatlan-nyilvántartás adatai a TAKARNET szolgáltatáson keresztül
hozzáférhetőek.
A Kúria országosan is szolgáltatja saját és az ítélőtáblák határozatainak adatbázisát. A
rendszer 2002-ben központi forrásból, de helyi specifikáció alapján valósult meg, akkori
legfontosabb célja az akkori Legfelsőbb Bíróság határozatainak országosan is
elérhetővé, visszakereshetővé tétele, ezáltal az ítélkezés egységességének javítása. A
rendszer az óta többször továbbfejlesztésre került részben központi, részben helyi
forrásból. Üzemeltetési feladatait a Kúria Informatikai Osztálya látja el. A rendszerhez
több kisebb szoftver fejlesztés kapcsolódik, mely az adatok gyűjtését, és naplózását
biztosítják - ezek helyi fejlesztésben készültek.
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2005-ben helyi fejlesztésben készült el az elvi ítélkező munka támogatását megvalósító
elvi adatlap nyilvántartó rendszer. A rendszerhez az országos bíróságok hálózatán belül
más bíróságok felhasználói is rendelkeznek hozzáféréssel.
Egyéb saját forrásból beszerzett informatikai rendszerek:
−
−
−
−
−
−
−
−

vonalkódos eszköznyilvántartás (2001.)
mágneskártyás beléptető rendszer (2003);
telefonközpont tarifikációs és számlázó rendszer (2003);
a teljeskörűen minősített elnöki iktató rendszer (2005.);
adatmentő rendszer Netware szerverre (2005)
elektronikus postai feladóív rendszer (2007.)
orvosi vényíró szoftver (2009.)
épület-felügyeleti rendszer (2010);

13.7 Részvétel a központi fejlesztésekben
A civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd- és
felszámolási eljárások modernizációja című projekt keretében mint a projektet segítő
informatikai munkacsoport tagja a Kúria részt vállalt az országos rendszer
tesztelésében, a teszteredmények kiértékelésében, illetve a Kúriát érintő
részfolyamatokban a rendszer tesztelésében a Kúria több szervezeti egységének
dolgozói is részt vettek. Munkatársaink a projekt keretében több napos oktatásokon
vettek részt, elvégeztük a szállított eszközök beüzemelését, a szükséges telepítéseket.
13.8. Informatikai képzések
2013-ban helyi megrendelésű informatikai oktatásra nem került sor, de a központi
informatikai projektek keretében kollégáink közül 4 fő vett részt képzésben, ami
részben az új rendszerek üzemeltetésének, használatának ismertetését jelentette, részben
technológiai jellegű képzéseket is tartalmazott.
A jövőben is fontosnak tartjuk a megfelelő irányú informatikai képzéseket, illetve a már
megtartott képzések dokumentációjának központi elérhetővé tételét.
14. A Kúria pénzügyi helyzete és költségvetési gazdálkodása
14.1. A tárgyévi költségvetési előirányzat
A Kúria és az üzemeltetésében lévő Balatonszemesi Üdülő 2013. évi kiadásaira az elemi
költségvetésben 2.698,0 millió Ft került jóváhagyásra, amely 1,3%-kal volt kevesebb az
előző évi értéknél. A beszámolási időszakban a költségvetési kiadások egyenlegében
458,9 millió forint előirányzat növekedés következett be, így az éves gazdálkodás során
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3.156,9 millió Ft állt rendelkezésre. Az év folyamán, a törvényes kereteken belül és az
igények figyelembe vételével kormányzati, irányító szervi és intézményi hatáskörben
került sor előirányzat módosításokra. Az így rendelkezésre álló pénzügyi keretek, az
egyes kiemelt előirányzatokat terhelő kiadási teljesítésekhez megfelelő fedezetet
biztosítottak.
Az év során teljesített költségvetési kiadások összege 3.091,1 millió Ft volt.
Összességében a teljesülés 14,6%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot, illetve
17,6%-kal haladta meg a 2012. évi tényadatot. Ezen összegből a Kúria működési
kiadásokra 3.075,0 millió Ft-ot, míg felhalmozási kiadásokra (beruházásra, felújításra)
16,1 Ft-ot használt fel.
A Kúria bevételi előirányzata az elemi költségvetésben 2.698,0 millió Ft volt, melyhez
képest a teljesítés 3.156,9 millió Ft lett, azaz 17,0%-kal meghaladta az eredeti
előirányzatot. A megelőző évi tényadatot (2.673,5 millió Ft) a 2013. évi teljesítés
18,1%-kal haladta meg.

14.2. Kiadások
14.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
Személyi juttatásokra az elemi költségvetésben 1.988,5 millió Ft, munkaadókat terhelő
járulékokra 497,3 millió Ft került jóváhagyásra, amely keretet növelt a 2012. évben
nyugdíjazás miatt felmentett bírák elmaradt illetményeinek, illetve átalánykártérítésének kifizetésére fordított összeg (290,8 millió Ft) fedezetére biztosított
működési célú maradvány átvétele és csökkentett a dologi kiadásoknál jelentkező
forráshiány finanszírozására történt belső előirányzat-átcsoportosítások összege. A
2013. évi tényleges kifizetés a személyi kiadások terén 2.199,0 millió Ft (az eredeti
előirányzathoz képest 10,6%-os növekedés, a 2012. évi tényadathoz képest 20,3%-os
növekedés), a munkaadói járulékoknál 524,1 millió Ft (eredeti előirányzathoz képest
5,4%-os növekedés, illetve 2012. évi tényadathoz mérten 10,5%-os növekmény) volt.
2013. évi személyi juttatások bemutatása
Megnevezés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
K i a d á s o k összesen:

Eredeti
előirányzat
1.860,0
127,0
1,5
1.988,5

adatok millió Ft-ban
Módosított
Teljesítés
előirányzat
1.562,1
1.562,1
361,1
349,6
288,8
287,3
2.212,0
2.199,0
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14.2.1.1. Rendszeres személyi juttatások
A Kúria 2013. évi engedélyezett létszáma 329 fő volt, az átlagos statisztikai létszám
2013. év egészére nézve 292 fő volt.
Az elemi költségvetésben meghatározott 1.860,0 millió Ft-os előirányzathoz képest
rendszeres személyi juttatásra 2013-ben 1.562,1 millió Ft-ot fordítottunk, mely a 2012.
évi tényadattal (1.500,3 millió Ft) összevetve 4,1%-os növekedést mutat.
A Kúria intézményénél csak nagy tapasztalattal rendelkező bírák felvételére kerülhet
sor, így kezdő bírák fizetési fokozatba sorolásának nincs alkalmazott gyakorlata.
14.2.1.2. Nem rendszeres személyi juttatások
A nem rendszeres személyi juttatások elemi költségvetésben megjelenő előirányzata
2013. évre vonatkozóan 127,0 millió Ft volt. A tényleges nem rendszeres kiadás (349,6
millió Ft) jelentősen eltér ettől (2,75-szöröse), melynek oka a nem rendszeres személyi
juttatások eredeti előirányzatának nagyarányú alultervezettsége.

14.2.1.3. Külső személyi juttatások
A külső személyi juttatások 2013. évi eredeti előirányzata 1,5 millió Ft – azaz jelentősen
alultervezett – volt. Az éves teljesítés 287,3 millió Ft lett. A növekmény túlnyomóan a
bírák nyugdíjaztatásával kapcsolatos törvényi szabályozás változásából adódott, mely
jelentősen növelte a külső személyi juttatások összegét (átalány-kártérítés, elmaradt
illetmény, stb.).

14.2.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A 2013. évi elemi költségvetésben 497,3 millió Ft került rögzítésre, melyhez képest a
tényleges kifizetés 524,1 millió Ft lett. A teljesítés 5,4%-kal haladta meg az eredeti
előirányzatot, a 2012. évi teljesítéshez (474,3 millió Ft) képest pedig 10,5%-os
növekedést mutat. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségeknek a Kúria mindig
pontosan és határidőben eleget tett.
14.2.2. Dologi kiadások
Dologi kiadásra a 2013. évi költségvetésben előirányzatként 209,7 millió Ft került
megállapításra, mely jelentősen elmaradt a várható szükséglettől. A dologi kiadások
forráshiányát részben a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata
terhére intézményi hatáskörben átcsoportosított előirányzat-módosítással, részben a
keletkezett bevételi többlet irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításával kompenzáltuk. Az előirányzat-módosításokat figyelembe véve dologi
kiadásokra éves szinten 358,6 millió Ft állt rendelkezésre. Az éves teljesítés 351,9
millió Ft-os értéke az eredeti előirányzatot 67,8%-kal, a 2012. évi tényadatot (303,9
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millió Ft) 15,8%-kal haladta meg.
Az alábbi táblázat kiemelt jogcímenként tételesen mutatja be a dologi kiadások
változását 2012. és 2013. év között:
2012-2013. évi dologi kiadások bemutatása
Megnevezés
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatás
Szolgáltatási kiadások (közüzemi, egyéb,
stb.)
Vásárolt közszolgáltatások
Működési célú általános forgalmi adó
Kiküldetés, reprezentáció, egyéb dologi
kiadások
Különféle költségvetési befizetések
Adók, díjak, egyéb befizetések
Dologi kiadások összesen:

2012. év
53,4
5,4
113,8

adatok millió Ft-ban
Változás
2013. év
2013/2012
52,9
99,1%
6,2
114,8%
120,9
106,2%

2,0
82,2
16,6

3,5
87,3
26,7

175%
106,2%
160,8%

0
30,5
303,9

21,8
32,6
351,9

106,9%
115,8%

A készletbeszerzéseknél – a már 2012-ben bevezetett takarékos készletgazdálkodásnak
köszönhetően – további minimális mértékű csökkenés figyelhető meg az előző évhez
képest. A szolgáltatási kiadásoknál az inflációs hatások, illetve a megnövekedett
pénzügyi kiadások okoztak elsősorban költségnövekedést. 2013-ban a költségvetési
törvény 10.§ (7) és 34.§ (7) bekezdése alapján a Kúriát terhelő szociális hozzájárulási
adókedvezményből származó befizetési kötelezettség 21,8 millió Ft volt.
14.2.3. Felhalmozási kiadások
2013-ban a Kúria felújításra rendelkezésre álló előirányzattal az elemi költségvetésben
nem rendelkezett, azonban az épület üzemeltetése során felújítási-, illetve
veszélyelhárítási költségek merültek fel (tartalék kazán kéményének felújítása, felső
vezetői irodák tartalék fűtési rendszerének felújítása, szellőzőrendszer kiépítése),
amelyre 7,2 millió Ft összegben előirányzatot volt szükséges átcsoportosítani
intézményi hatáskörben. A felújítások kivitelezése kötelezettségvállalással terhelt
maradvány formájában áthúzódik 2014-re is.
A felhalmozási kiadások körét nagyobb részt az intézményi beruházások határozták
meg, amelyre az elemi költségvetésben 2,5 millió Ft került megállapításra. Az előző évi
maradvány igénybe vételével, illetve az évközi előirányzat-módosítások következtében
intézményi beruházásra éves szinten 43,0 millió Ft állt rendelkezésre. Az éves
felhasználás 14,0 millió Ft lett, a lekötött intézményi beruházások jelentős része
kötelezettségvállalással terhelt maradvány formájában áthúzódik 2014-re.
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2012-2013. évi felhalmozási kiadások módosított előirányzatának bemutatása
adatok millió Ft-ban
Változás
Megnevezés
2012. év
2013. év
2013/2012
Felújítás
0
7,2
Intézményi beruházás
32,8
43,0
131,1%
Felhalmozási kiadások összesen:
32,8
50,2
153,0%
14.2.4. Központi pályázati fejlesztésekből vagy saját pályázati forrásból
megvalósuló eszközbővülés
2012-ben a Kúria sikeresen pályázott „A Kúria középtávú intézményi stratégiájának
összeállítása különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére” című
ÁROP-1.1.19-2012-2012-0002 számú projektre, melynek megvalósítása és pénzügyi
elszámolása 2013-ban szintén sikeresen megtörtént. Az elnyert és a projekt lezárását
követően kifizetésre kerülő összeg 21,6 millió Ft volt.
14.3. Bevételek
14.3.1. Működési bevételek
A Kúria működtetéséhez a költségvetési támogatáson túli, hiányzó rész forrása
intézményi saját bevétel, amely elsősorban a székház üzemeltetéséhez kapcsolódóan
kiszámlázott szolgáltatások bevételéből, illetve az üdültetésből keletkezik. Az eredeti
előirányzatot (172 millió Ft) a működési bevételek terén az intézmény teljesítette, a
211,4 millió Ft-os bevételből származó többlet a dologi forráshiányt csökkentette.
A bevételi többletet a 2013. évi elemi költségvetésben alulfinanszírozott dologi
előirányzatunk kiegészítésére, a dologi kiadásoknál előzetesen megfinanszírozott
közüzemi-, és épületüzemeltetési költségek fedezetére, továbbá karbantartási-,
veszélyelhárítási munkálatok fedezetére, illetve a többletbevételhez kapcsolódó áfa
befizetési kötelezettség teljesítésére használtuk fel.
14.3.2. Költségvetési támogatás
A tervezett kiadások fedezetét az előző évekhez hasonlóan túlnyomórészt (93,6%-ban)
költségvetési támogatás biztosította. A támogatás eredeti előirányzatához (2.526,0 millió
Ft) képest a teljesülés 2.586,5 millió Ft lett, amely az előirányzatnál 2,4%-kal
magasabb, a 2012. évi támogatás összegét (2.453,7 millió Ft) 5,4%-kal haladta meg.
14.3.3. Felhalmozási bevételek
A Kúriának 2013-ban 1 db gépjármű eladásából 1,0 millió Ft felhalmozási
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többletbevétele keletkezett, melyet intézményi beruházás finanszírozása fordított.
14.3.4. Előirányzat-maradvány
A 2012. évről 2013. évre áthúzódó előirányzat-maradvány értéke 45,6 millió Ft volt,
mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelten került áthozatalra. Az
előirányzat-maradvány felhasználása a 2013. évben maradéktalanul megtörtént. Tételei
részletezve a következők voltak: közmű-szolgáltatások és egyéb dologi kiadások
térítése (8,8 millió Ft), 2013. december havi hóközi személyi juttatások SZJA és egyéni
járulék vonzata (13,9 millió Ft), illetve előbbiekhez kapcsolódóan fizetendő munkaadói
járulékok és szociális hozzájárulási adó (11,7 millió Ft), valamint nagyértékű
számítástechnikai eszközök, szoftverek, és egyéb berendezések, felszerelések vásárlása
intézményi beruházási keret terhére (11,2 millió Ft).

14.4. Követelésállomány
A Kúria mérlegben kimutatott követelésállománya nem jelentős, minimális összegű volt
mind 2013-ben (22 ezer Ft), mind a megelőző évben (31 ezer Ft).
A Kúria behajthatatlan követelésállománnyal nem rendelkezik.
14.5. Takarékossági intézkedések
A Kúria Műszaki Osztálya által a székházban, illetve a Balatonszemesi Üdülő területén
végzett karbantartási, hibaelhárítási tevékenység révén – kiváltva a külső vállalkozóval
történő munkavégzést – jelentős mértékű költségmegtakarítást érvényesítünk.
A készletbeszerzésen belül szintén jelentős összeget kitevő irodaszerek, tisztítószerek,
takarítási eszközök hatékonyabb és gazdaságosabb beszerzésének teljesítése érdekében
évente pályáztatásra kerül sor, hogy ár-, értékarányban a legoptimálisabb beszerzési
forrásból biztosítsuk ezen készletek beszállítását.
A szűkös pénzügyi lehetőségeket messzemenően figyelembe vevő takarékos
gazdálkodás eredménye, hogy a Kúria 2013-ben is valamennyi fizetési
kötelezettségének határidőn belül eleget tett.
15. A tárgyévre kitűzött célok és intézkedések végrehajtásának és eredményének,
összefoglaló ismertetése
a) A jogegység új eszközeiben rejlő lehetőségek kiaknázása; az ítélkezési gyakorlat
elemzésének folytatása
A 2013. évre kilenc vizsgálati tárgykörben állítottam fel joggyakorlat-elemző csoportot,
ezek közül öt elemző csoport összefoglaló véleménye már olvasható a Kúria honlapján.
Az egy-egy jogterületre koncentráló elemző csoportok mellett két, ítélkezési
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szakágakon átívelő csoport is működött: az egyik a határozatszerkesztéssel kapcsolatos
gyakorlatot vizsgálta, a másik pedig az uniós jog alkalmazásának gyakorlatát elemezte
az előzetes döntéshozatali eljárások tapasztalatai alapján.
A „Határozatszerkesztés” joggyakorlat-elemző csoport speciális tárgykört vizsgált.
Részben azért, mert a joggyakorlat-elemzésnek nem egy konkrét jogkérdés vizsgálata a
célja, részben pedig azért, mert a vizsgálat több tudományágat is érint
(interdiszciplináris). Megkerülhetetlen volt ezért a jogtudomány mellett a nyelvészet, a
retorika és a jogi informatika szakterületek képviselőinek bevonása a vizsgálatba. A
joggyakorlat-elemzés célja ebben az esetben az volt, hogy támpontot nyújtson azoknak
a szempontrendszereknek a kialakításához, amelyek keretében biztosítani lehet a
Kúriának az ítéleteken (határozatokon) keresztüli egységes megjelenítését, és azt, hogy
a határozatokban megjelenő döntések nyilvánosság számára való közvetítése
megfeleljen a társadalmi elvárásoknak. Ez utóbbi szempont azért tekinthető kiemelt
jelentőségűnek, mert jogos elvárás akár a konkrét jogvitában érdekelt személy, akár a
jogkereső közönség részéről, hogy egy egyedi határozaton keresztül megismerhesse és
megérthesse annak a bírói döntésnek a jogi indokolását, amely a határozat alapjául
szolgál. Ehhez pedig elengedhetetlen a határozat áttekinthető szerkesztése és a döntés
indokainak világos és meggyőző levezetése. A határozaton keresztül meg kell hogy
jelenjen az adott jogvita kúriai gyakorlata, és az, hogy az adott döntés illeszkedik-e ebbe
az ítélkezési gyakorlatba, vagy attól a konkrét ügyben eljáró kúriai bírói tanács a
törvényben meghatározott és a bírói függetlenség adta keretek között eltért.
„Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások
kezdeményezésének
tapasztalatai”
elnevezésű
joggyakorlat-elemző
csoport
megállapította, hogy a magyar bírák sokfajta témakörben kezdeményeztek előzetes
döntéshozatali eljárásokat. A legtöbb előterjesztés az adójog területén történt. Mind az
adójog, mind más tárgykörű előterjesztések esetén is előfordulnak az egymással
összefüggő előzetes döntéshozatali ügyek. Az előterjesztett ügyek többségében az
Európai Unió Bírósága ítélettel érdemi választ adott az előterjesztő bíróságoknak,
azonban előfordultak esetek, amikor hatáskör hiánya, a kérelem visszavonása vagy
egyéb ok miatt végzéssel fejeződött be az eljárás. A kérelem visszavonására is többféle
jogi alap szolgáltatott alapot, így pl. ha az előterjesztő bíróság előtt valamely oknál
fogva tipikusan a keresettől való elállás esetén – megszűnt az ügy, továbbá olyankor is,
ha a Bíróság valamely hasonló tárgyú előterjesztésére már hozott az ügyben érdemi
döntést, úgy ennek megküldése után az előterjesztő bíróság nyilatkozhatott arról, hogy
fenntartja-e előzetes döntéshozatal iránti kérelmét.
A vizsgálat másik fontos területét jelentette a felek előzetes döntéshozatal iránti
indítványainak megítélése. A joggyakorlat-elemző csoport munkáját – felhívásra –
nyolc ügyvéd segítette, 48 ügy referálásával. Az elemzés eredményeként sikerült
azonosítani az előzetes döntéshozatal természetét, gyakorlatát, továbbá a nemzeti bíró
ezzel kapcsolatos feladatait illetően a hazai bírói gyakorlatban megfigyelhető tipikus
félreértéseket. Így például csak azért, mert a magyar jogszabály jogharmonizációt
valósít meg (a jogharmonizációs záradék szerint), vagy szó szerint megegyezik a
közösségi joggal, a magyar bíró még nem mentesül az előzetes döntéshozatal
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kezdeményezése alól. A harmonizált magyar jog értelmezésének is meg kell felelnie a
közösségi jognak, továbbá a közösségi jognak nem csak a magyar a hivatalos nyelve,
így az uniós jog helyes alkalmazásához elengedhetetlen a különböző nyelvi verziók
összevetése.
Az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatait vizsgáló joggyakorlat-elemző
csoport számos olyan következtetést fogalmazott meg, amely a későbbiekben alapját
képezheti egy közös kollégiumi vélemény elfogadásának, az előzetes döntéshozatal
bírói kezdeményezésének, illetőleg a felek erre irányuló indítványai elbírálásának
egységes gyakorlata érdekében.
b) A Kúria jogegységi aktusainak felülvizsgálata
A nagy anyagi jogi kódexek (Btk., Ptk.) hatályba lépésére, valamint az eljárási
törvények folyamatban lévő újrakodifikálására figyelemmel a Kúria kollégiumai
megkezdték a korábbi kollégiumi vélemények és jogegységi határozatok felülvizsgálatát
és a revideált eszközök publikálását.
A kollégiumi vélemények felülvizsgálata a Büntető Kollégiumban már megtörtént, a
Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium pedig a jogegységi határozatokra is kiterjedően
végezte el ezt a munkát.
Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-ei hatálybalépésére figyelemmel a a
Polgári Kollégium 2013-ban megkezdte a vonatkozó jogegységi határozatok,
kollégiumi vélemények, állásfoglalások, Polgári Elvi Döntések felülvizsgálatát.
c) A Kúria határozatainak közérthetőbbé tétele
A 2013. évben a „Határozatszerkesztés” vizsgálati tárgykörre felállított kúriai
joggyakorlat-elemző csoport az egységesítés öt szintje közült négyet (helyesírási,
stiláris, hivatkozásbeli, szerkezeti) tekintett ésszerűen elvárhatónak. A csoport – a
teljesség igénye nélkül – az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:
- A rendelkező rész az „egy gondolat – egy rövid bekezdés” formula
alkalmazásával lesz világos és precíz. A könnyebb értelmezhetőség érdekében
formai követelmény, hogy a rendelkező rész egyetlen, francia bekezdésekre tagolt
mondatból álljon, s ezt kövesse egy külön mondatban a Kúria kijelentése arról,
hogy a határozat ellen nincs helye felülvizsgálatnak.
- Annak elfogadása, hogy az indokolás többekhez szól, a határozat tagolásában is
megnyilvánuló következményekkel jár. Megoldást kell találni a különböző
címzetteknek szánt tartalmak mélységének kifejezésére, a szerkezeti tagolására, és
a specifikus hallgatóságokhoz igazított külső kommunikáció kialakítására.
- Az elemző csoport ugyanakkor nem javasolt olyan – külföldi mintákon alapuló –
változtatást, mely szerint a Kúria döntése (a tulajdonképpeni rendelkező rész)
kerüljön a határozat végére, mert ez ellentétes lenne mind az ítélkezés elvi
hátterével, mint a hatályos polgári perrendtartáson alapuló, több mint fél
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évszázados gyakorlattal, mind pedig a német-osztrák tradíciókat követő
hagyományainkkal is.
- Ha a konkrét ügyben ítélkező tanács megítélése szerint a döntés elvi jelentőségű, a
határozat indokolási részének „A Kúria döntésének indokolása” címét követő
helyen, önálló címmel, tipográfiailag is ki kell emelnie (dőlt betűvel) a döntés elvi
tartalmát.
- Az eljárás résztvevőit következetesen a perbeli pozíciójuk alapján kell megjelölni.
Már az ítélet tényállási részében elrendezhető, hogy az ügy valamely szereplőjét a
későbbiekben hogyan jelöljük (pl. a továbbiakban: örökhagyó stb.). Ezzel a
majdani anonimizálás is egyszerűsíthető azáltal, hogy a továbbiakban az ítéletben
ne, vagy csak minimális számban forduljanak elő törlendő adatok.
- A felülvizsgálati kérelem ismertetése során az abban megjelölt –„sérelmezett” –
jogszabályhelyek felsorolása nem mellőzhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
Kúria is köteles a fél által szükségtelenül megjelölt jogszabályhelyek
mindegyikével kapcsolatos álláspontjának kifejtésére. Ez kifejezésre juttatható
azzal a sztenderd szöveggel, hogy „A felülvizsgálati kérelemben felsorolt egyéb
jogszabályoknak az ügy elbírálásánál nem volt jelentőségük”. Az indokolásból ki
kell tűnnie a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél érveinek is. Ezek
összefoglalása azonban már bírói feladat, miként az érvek csoportosítása is az.
Utóbbi megköveteli, hogy a Kúria ugyanilyen csoportosításban megadja a választ
is a fél által felvetett, és az ügy elbírálása szempontjából jelentőséggel bíró
jogkérdésekre. A kúriai döntés indokolásának csak azt az okfejtést kell
tartalmaznia, amelyik választ ad a felek felvetéseire, de többirányú felülvizsgálati
kérelem esetében csak annak a jogkérdésnek a részletes indokolását, amely a
rendelkező részbe foglalt döntéshez vezetett. A meghozott döntéshez nem tartozó
okfejtés szükségtelen, támadhatóvá teszi a határozatot.
Az elemző csoport az összefoglaló véleményéhez mellékelte azt a Stíluskönyvet is,
amely további részletes megvitatását követően útmutatóul szolgálhat a kúriai
határozatok szerkesztéséhez. A 2014. évben folytatódik a határozatszerkesztési
gyakorlat vizsgálata, a 2014. évre felállított elemző csoport feladata a büntetőügyben
hozott határozatok egységes szerkesztési elveinek kimunkálása.
d) Intézményi stratégia megalkotása
A Kúria a 2013-as évben kidolgozta, és 2013. szeptember 16-án elfogadta középtávú
intézményi stratégiáját A stratégiai dokumentum megalkotásához nélkülözhetetlen
segítséget nyújtott az Államreform Operatív Program „ÁROP-1.1.19-2012-2012-0002”
azonosító jelű projektje, amely pénzügyileg támogatta a stratégia összeállítását.
Az intézményi stratégia megalkotása során fontos szempont volt a konzisztencia, azaz a
készülő dokumentum tartalmi-logikai illeszkedése a kormányzati és az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) által kidolgozott stratégiákhoz. Az OBH stratégiája a bírósági
rendszert átfogóan elemzi, erre tekintettel tárgyalja az egyes részkérdéseket.
Kulcsfontosságú célkitűzései – a bírósági rendszer egésze tekintetében – az időszerűség,
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az átláthatóság, a kiszámíthatóság és az ellenőrizhetőség biztosítása. Ezek a célkitűzések
megteremtik a kellő alapot a Kúria számára a kapcsolódáshoz, ugyanis a Kúria
intézményi stratégiája jelentős részben ezek biztosítására irányul. Kapcsolódási pontot
jelent a bírák adminisztratív munkaterhének csökkentése is
A Kúria középtávú intézményi stratégiájának alapja a határozott jövőkép. A Kúria
legfontosabb feladata középtávon az, hogy biztosítsa az egész bírósági rendszer
jogalkalmazásának egységét, egyúttal hozzájáruljon az ítélkezési gyakorlat
színvonalának emeléséhez. A szigorúan vett szakmai szempontokon túl, mint a bírói
államhatalmi ág csúcsán álló szervnek, megkülönböztetett szerepe van az alkotmányos
demokrácia fenntartásában. Az intézményi stratégia ezért nem csupán egy szakmai
jövőképet vázol fel, hanem meghatározza azokat az alapértékeket is, amelyeket a
Kúriának feladatai ellátása során mindig szem előtt kell tartania.
A stratégiai tervezés hatókörének megvonásakor figyelembe kellett venni azt, hogy a
Kúria speciális közhatalmi intézmény. Más államhatalmi szervekkel ellentétben a
Kúriával, mint az igazságszolgáltatás csúcsszervével szemben alapvető elvárás a
függetlenség. Feladata a jogvédelem, éppen ezért a stratégiai célok kijelölésében
lehetőségei jóval korlátozottabbak, azokat túlnyomó részben az eljárási és szervezeti
jogszabályok határozzák meg. A tervezés során fontos szempont volt a komplexitás, ami
azt jelenti, hogy a stratégia nemcsak a belső fejlesztésekre, a szakmai munka
hatékonyságára koncentrál, hanem arra is, hogy milyen módon kapcsolódik a Kúria
társadalmi környezetéhez és más intézményekhez.
A Kúria középtávú intézményi stratégiájának megalkotását átfogó helyzetelemzés
előzte meg, amely a Kúria szervezetét, személyi állományát, infrastrukturális és
pénzügyi helyzetét, informatikai hátterét, közkapcsolatait és nemzetközi kapcsolatait is
érintette. A helyzetelemzés során vizsgáltuk a Kúria speciális feladataiból adódó
kérdéseket, így mindenekelőtt a jogegységesítéssel kapcsolatos feladatokat. Valamennyi
bíró bevonásával reprezentatív felmérés készült a Kúriának a joggyakorlat
egységesítése érdekében végzett tevékenysége hatékonyságának és e tevékenység
egyedi ügyek eldöntésében játszott szerepének megítéléséről. A felmérés eredményeiből
levonható egyik fontos következtetés, hogy a törvényben nevesített jogegységi
eszközök mellett jelentős a konkrét ügyekben hozott kúriai döntések jogegységesítő
szerepe is. A helyzetelemzés során részletesen foglalkoztunk a joggyakorlat-elemzés
rendszerével. Az eddigi működést áttekintve a legfontosabb kérdés az, hogy a
joggyakorlat-elemzés miként illeszthető a jogegységesítés többi, hagyományos
eszközéhez. A jogegységi feladatokat érintő helyzetelemzés részét képezte az alsóbb
fokú bíróságokkal fennálló kapcsolatok áttekintése, a valóban hatékony
jogegységesítő munkához ugyanis nélkülözhetetlen az alsóbb fokú bírók és bírói
tanácsok gyakorlatának alapos ismerete. A bírósági útra tartozó ügyek jelentős része
első fokon dől el, és az új jogintézmények alkalmazása, azok értelmezése is az első
fokon indul. Mire a perek „végigfutnak” a rendszeren, és eljutnak a Kúriára, sok esetben
a felvetődő problémáknak már csak a töredéke marad meg. Az alsóbb fokú bíróságokkal
való kapcsolattartás kritikus tényező a jogegységesítést elősegítő dokumentumok
publikálása során is. Az alsóbb fokú bíróság elvi bírósági döntéssé minősített és a Kúria
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lapjában közzétett határozata a kúriai elvi határozattal egyenértékű, így az attól való
eltérés csak jogegységi eljárásban lehetséges. Alapvető igény, hogy az ilyen elvi
tartalmú alsóbírósági döntések rövid időn belül nyilvánosságra kerüljenek. Ez
feltételezi, hogy a kúriai tanácselnökök havi rendszerességgel juttassák el az ilyen
tartalmi döntéseket a kúriai elvi közzétételi tanácsokhoz, s ugyanez az aktív
közreműködés várható el az alsóbb fokú bíróságok szakmai vezetőitől.
A helyzetelemzés részét képezte a „külső adottságok”, azaz a Kúria előtt álló
legfontosabb, proaktivitást igénylő kihívások számbavétele is. Ezek közül az egyik
legjelentősebb kihívás az európai jog alkalmazása, valamint a két nagy európai fórum,
az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogának
figyelemmel kísérése és megjelenítése a hazai gyakorlatban. A Kúria önkormányzati
normakontroll hatásköre már nem számít új feladatnak, hosszú távon azonban akkor
válhat sikeressé, ha a bírói kar ítélkező tevékenységének támogatását látja benne, és az
önkormányzati rendeletek alkalmazását igénylő perek kapcsán napi rutinná válnak
bizonyos közjogi alapvetések. Proaktivitást igényel a Kúria jogalkotásban való
részvétele is. A stratégiai tervezés részét képező helyzetelemzés főbb következtetéseit az
ún. SWOT-analízis* segítségével foglaltuk össze.
A Kúria középtávú intézményi stratégiája általános célként az átlátható, eredményes és
hatékony működést fogalmazza meg. Ezt az általános célkitűzést a Kúria társadalmi
környezetének és szakmai irányító szerepének figyelembevételével bontottuk
részcélokká.
A részcélok között kiemelt helyet foglal el a kúriai joggyakorlat-elemzés
rendszerének kiépítése, amely jogerősen lezárt ügyek nagy számban történő
elemzésével szolgáltat tapasztalatokat mind a jogegységesítéshez, mind az ítélkezés
színvonalának emeléséhez. Az elemző munka eredményessége azonban számos
tényezőtől függ, ezért az intézményi stratégia kilenc pontban rögzíti azokat a
követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az elemzések társadalmilag jelentős
kérdésekre fókuszáljanak, a problémák feltárása mellett megoldási javaslatok is
szülessenek, s az elemzés eredményéről a közvélemény is érthető formában kapjon
tájékoztatást. Stratégiai lépéseink között szerepel intenzívebb kapcsolat kialakítása az
alsóbb fokú bíróságokkal: meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az alsóbb fokú
bíróságok jelentős súlyú jogi kérdéseket tárgyaló határozatai időben a Kúria látókörébe
kerüljenek. A Kúria emellett más hazai jogászi-szakmai szervezetekkel fennálló
kapcsolatait is erősíteni kívánja: a jogértelmezési problémák feltárása és azok
egységes megválaszolása során a legfőbb bírói szerv igényli az együttgondolkodást a
társszakmákkal, a jogtudomány képviselőivel és az Alkotmánybírósággal. E partneri
szemlélet nem állhat meg az országhatárokon: a Kúria aktívan részt kíván venni a
legfelsőbb bírósági fórumok közötti, valamint a nemzetközi bírói fórumokkal
folytatott nemzetközi együttműködésben. A közkapcsolatok és nemzetközi
kapcsolatok erősítése mellett a tervdokumentum különös hangsúlyt helyez a Kúria
*

A SWOT-elemzés lényege a szervezet belső adottságai (Strengths / Weaknesses, azaz Erősségek /
Gyengeségek) és külső adottságainak (Opportunities / Threats, azaz Lehetőségek / Veszélyek)
feltérképezése, amely a stratégiailag legfontosabb feladatok meghatározásához nyújt segítséget.
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belső munkafolyamataira: az ítélkező és jogegységi tevékenység hatékonyabb
megszervezésére, színvonalának folyamatos emelésére. Ezen a téren az elnöki
kabinet, valamint a szakmai vezetők közötti információáramlás erősítése a cél, emellett
a Kúria kollégiumai közötti, horizontális információáramlást is erősíteni kell. Az egyedi
ügyekben folytatott ítélkező tevékenység körében a célkitűzések egyrészt az ítéletek
tartalmára, másrészt az indokolás formájára vonatkoznak. Követelmény az ítéletek
részletezettsége, rendszerezettsége, valamint az indokolás laikusok számára is érthető,
világos megfogalmazása.
A stratégia sikerességének elemi feltétele, hogy megfelelő felelősségi és monitoring
rendszer járuljon a végrehajtáshoz. A megvalósulás ütemét évente szükséges
ellenőrizni, ekkor az elnök a szakmai és igazgatási vezetőkkel együtt tekinti át az elmúlt
évben elért eredményeket, a megvalósítás esetleges akadályait. Ahol a vállalt feladatok,
célkitűzések mérhetők, ott egyszerűbb a monitoring rendszer kiépítése (pl. ítélkezés
időszerűsége körében az éves, féléves statisztikák). Ahol a cél nem mérhető, „szoft”
ellenőrzési módszereket javasol a stratégia, így különösen az egyes ítéletek szakmai és
társadalmi visszhangjának nyomon követése.
A Kúria intézményi stratégiájához esélyegyenlőségi terv is tartozik, amely a Kúrián
foglalkoztatottak vonatkozásában tükrözi az uniós és hazai elvárásokat az egyenlő
bánásmód és az esélyegyenlőség terén.
e) Szabályzatalkotás
Hosszabb távú célként tűztem ki az elavult és/vagy hiányzó szabályzatok megalkotását.
2013-ban a Kúria egyes szabályozási területeken teljes egészében megújította, más
területeken pedig módosította a már meglévő szabályzatokat. A legfontosabb
szabályzatalkotási intézkedéseket – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban
ismertetem.
i) 9/2013. sz. elnöki utasítás a Kúria által biztosított mobiltelefonok hivatalos célú
használatának rendjéről
Az utasítás meghatározott munkakörben dolgozók, illetve az utasítás mellékletében
felsorolt személyek részére visszavonásig, de legkésőbb a Kúriával fennálló szolgálati
viszonyuk megszűnéséig biztosítja a Kúria tulajdonában álló mobiltelefon-készülék,
valamint a Kúria számlafizetése alá tartozó mobiltelefon-előfizetés hivatalos célú
használatát. Rögzíti a hivatalos beszélgetés és üzenetküldés maximális havi összegét
munkakörök és beosztások szerint, a használat engedélyezett formáit (beszélgetés, sms,
mms), valamint egyértelművé teszi a használat engedélyezett mértékének túllépése
esetén követendő eljárást.
ii) 14/2013. sz. elnöki utasítás a Kúria tűzvédelmi szabályzatáról
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A szabályzat célja a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-ának, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
rendelkező 30/1996. (XII.6.) BM rendelet, továbbá a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel
megállapított Országos Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtása. Figyelemmel arra, hogy a
Markó utcai székház a Kúria mellett még két igazságügyi szervnek – a Legfőbb
Ügyészségnek és a Fővárosi Ítélőtáblának – is otthont ad, a szabályzat a tűzvédelmi
tevékenység irányítását végző vezetők kötelezettségei között rögzíti az igazságügyi
társszervek tűzvédelmi felelőseinek tájékoztatását, folyamatos munkakapcsolat
fenntartását.
iii) 19/2013. sz. elnöki utasítás az Informatikai Biztonsági Szabályzatról
Az átlátható működés lényeges feltétele a jogszerű, biztonságos adatkezelés. A bírósági
szervezetek a feladataik megvalósulásának elősegítése érdekében egyre erőteljesebben
alkalmazzák az informatikát. Az informatikai eszközök mind teljesebb használata
azonban új, eddig nem tapasztalt, változó és mindig megújuló kockázatot is jelent a
bíróságok számára. Ezért a szabályzat célja egységes keretszabályokat, értelmezéseket,
iránymutatást adni az adatgazdák, az informatikai eszközök üzemeltetői, fejlesztői,
felhasználói számára, rögzítve azokat a szabályokat, melyeket a munkakörükhöz rendelt
adatok kezelése során követniük kell. E dokumentum előírásainak alkalmazása a napi
gyakorlatban lehetővé teszi a biztonságos adatkezelést a bírósági szervezet számára,
ezzel is biztosítva a bíróság által kezelt adatvagyon sértetlenségét, bizalmasságát és
rendelkezésre állását.
iv) Munkavédelmi szabályzat módosítása
A Kúria módosított munkavédelmi szabályzata rögzíti:
-

a munkavédelem szervezeti rendjét, a munkavédelmi vezető feladatait,
az alkalmazás foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi feltételeit, ennek
keretében az időszakos, ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálaton és
munkavédelmi oktatáson való részvétel kötelezettségeit,
a biztonságos munkavégzést érintő főbb rendelkezéseket,
a védőfelszerelések, védőitalok és tisztálkodási szerek juttatásának rendjét,
a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg
igénylésének, engedélyezésének rendjét,
a nemdohányzók védelmével kapcsolatos rendelkezéseket,
a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentésének,
kivizsgálásának és nyilvántartásának szabályait,
a munkabalesetből, foglalkozási megbetegedésből eredő kárigény
érvényesítésének rendjét

v) Gazdasági ügyrend
Hatályos: 2013. szeptember 1. napjától
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Az ügyrend célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként
meghatározza, szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának módját.
Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához
kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat:
-

az éves költségvetés tervezése,
az előirányzatok felhasználása, módosítása,
az intézmény-üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás,
a vagyon használat, hasznosítás,
a munkaerő-gazdálkodás,
az adatszolgáltatás,
a gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítése

A gazdálkodással összefüggő további tevékenységek részletes előírásait külön belső
szabályzatok, elnöki utasítások, illetve az Országos Bírósági Hivatal elnökének
utasításai, határozatai rögzítik.
vi) Megújult kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási
szabályzat
Hatályos: 2013. június 1. napjától
A megújult kötelezettségvállalási szabályzat egyértelművé teszi a kötelezettségvállalás
fogalmát és általános szabályait, rögzíti a kötelezettségvállalásra jogosultak körét, a
pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak körét és az ellenjegyzéssel kapcsolatos
kötelezettségeket. Meghatározza továbbá az érvényesítés és az utalványozás szabályait,
az összeférhetetlenség körében pedig – többek között – rögzíti, hogy a
kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
vii) Megújult pénz-és értékkezelési szabályzat
Hatályos: 2013. szeptember 1. napjától
A megújult pénz-és értékkezelési szabályzat meghatározza a Kúria pénzforgalmi
számlák feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkezők körét, a pénzkezelés
lebonyolításának rendjét, továbbá rögzíti a készpénzforgalom lebonyolítására szolgáló
házipénztár működésének rendjét, a pénzkezelők feladatait és felelősségét, valamint az
érvényesítés és utalványozás szabályait.
viii) Megújult leltározási és leltárkészítési szabályzat
Hatályos: 2013. szeptember 1. napjától
A megújult leltárszabályzat célja, hogy a Kúrián a leltározási kötelezettségek teljesítése
egységes elvek szerint történjen. A leltározás során biztosítani kell, hogy valamennyi
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vagyontárgy felvételre kerüljön, és ennek eredményeként a mérlegvalódiság, illetve a
tulajdonjog (vagyonkezelői jog) védelme érvényesüljön.
ix) Megújult anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat
Hatályos: 2013. szeptember 1. napjától
A megújult raktározási szabályzat célja azon munkafolyamatok meghatározása, amelyek
betartásával az anyagi forgóeszközökkel történő helyes és takarékos gazdálkodás
megvalósítható. A szabályzat másik fontos célkitűzése, hogy kidolgozza a vagyon egy
részének kezelési rendjét, megóvásának, ésszerű felhasználásának és nyilvántartásának
mozzanatait.
16. A 2014. évre kitűzött célok és azok megvalósulását szolgáló igazgatási
intézkedések összefoglaló ismertetése
a) A joggyakorlat-elemzés folytatása
A 2014. évben folytatjuk az ítélkezési gyakorlat aktuális kérdéseinek vizsgálatát a kúriai
joggyakorlat-elemző csoportok keretein belül. A társadalom széles körét érintő, illetve a
joggyakorlat egysége szempontjából kiemelkedő fontosságú jogalkalmazási problémák
feltárása érdekében a 2014. év elején tanácskozást tartottunk, amelyen a Kúria vezetői
mellett több állami szerv (Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék, Gazdasági
Versenyhivatal) képviselője, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és több jogi kar
képviselője is részt vettek, és javaslatot tettek a 2014. évben vizsgálandó kérdésekre. E
javaslatokat is figyelembe véve, a Kúria kollégiumai véleménye alapján 2014. évre az
alábbi nyolc vizsgálati tárgykörben állítottam fel joggyakorlat-elemző csoportokat:
1. A védő a bírósági eljárásban
2. A szakértői bizonyítás vizsgálata
3. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél
4. A párhuzamosan megindított szerződés érvénytelenségének megállapítása és a
végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti perek anyagi - és eljárásjogi kérdései
5. Közigazgatási perjog
6. A kisajátítási perek gyakorlata
7. A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálata
8. Határozatszerkesztés
b) A Kúriai Döntések megújítása
Magyarország legfőbb bírói fórumának hivatalos lapja, a korábban „Bírósági
Határozatok” (BH), 2013. január 1. napjától pedig „Kúriai Döntések” címmel
megjelenő kiadvány 2014 tavaszától megújult külsővel, valamint rendszeresen frissülő
online tartalommal várja olvasóit. A havonta változó címlap a kép megjelenéssel is
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hangsúlyozza azt a változatosságot, amely a tartalmat jellemzi.
c) Szervezetfejlesztési célkitűzések
A Kúria részt vesz az ÁROP 1.2.18/A pályázaton, amelynek célja szervezetfejlesztési
(immateriális) eredmények megvalósítása az alábbi öt beavatkozási területen:
-

teljesítménymenedzsment
folyamatoptimalizálás
tudásmegosztás
minőségirányítás
változáskezelés

A Kúria szervezetfejlesztési szakmai koncepciójának alapját a már elfogadott középtávú
intézményi stratégia képezi, így a fenti beavatkozási területek szerint csoportosított
fejlesztési céljaink között több olyan célkitűzés is található, amelyek közvetlenül
erősítik a Kúria átlátható működését. Ezek egyike a kúriai ügykezelő iroda ügyfélelégedettségi kérdőívének kidolgozása, figyelemmel arra, hogy a Kúriához
jogorvoslati kérelemmel, egyéb beadvánnyal forduló állampolgárok elsősorban az
ügykezelő irodán keresztül szerzik meg benyomásukat a legfőbb bírói szerv átlátható
működéséről. A Kúriához forduló állampolgároktól objektív visszajelzés várható az
ügyintézés minőségét illetően; e visszajelzések alapján pedig javítható az irodai munka
átláthatósága. Integritást erősítő fejlesztési célkitűzés a CAF 2013 modellen alapuló
szervezeti önértékelés végrehajtása, amelynek eredményeként az egyes szervezeti
egységek képet kapnak arról, hogy a tevékenységüket más szervezeti egységek, illetve
az ott dolgozók hogyan minősítik.
Figyelemmel arra, hogy a fenti ÁROP projekt elsődleges célja a közigazgatás
működésének hatékonyabbá tétele, a bíróságok számára a Szervezetfejlesztési
Programban való részvétel csak később, 2013 novemberében nyílt meg. A Kúria
pályázatát a bíráló bizottság támogatásra érdemesnek találta: mindösszesen 26 919 351
forint összegű támogatást nyertünk el.
c) Gyakornoki rendszer kiépítése
A Kúria gyakornoki programjának célja olyan intézményesített kapcsolatrendszer
kialakítása a legfőbb bírói szerv, valamint az állam-és jogtudományi doktori iskolák
között, amely elősegíti az elmélet és a gyakorlat szoros, gyümölcsöző együttműködését.
A doktori iskolák hallgatói közül kikerülő gyakornokok a Kúria ítélkező tanácsai mellett
fognak működni; a beosztást az érintett gyakornok kutatási témája határozza meg. A
doktorandusz hallgatók a bírák munkáját segíthetik azáltal, hogy a tanácsra kiosztott
ügyekben felmerülő és a hallgató doktori témájához kapcsolódó jogkérdésekben
kutatást végeznek, tudományos szakvéleményt adnak. A gyakornokok tudományos
kutatás céljából – elnöki engedéllyel – hozzáférést kapnak a kúriai határozatok
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adatbázisához, illetve a bírákkal történő konzultációra is lehetőség nyílik. Az
együttműködés lényeges elemét képezi a doktori iskolák és a Kúria közötti folyamatos
konzultáció annak érdekében, hogy a doktori iskolák az ítélkezés szempontjából
lényeges, élő jogértelmezési problémákat ajánljanak doktori témákként.
Egy-egy turnusban előreláthatólag 10 doktorandusz hallgató fog működni a Kúrián, a
résztvevők kiválasztására pályázat útján kerül sor. A gyakornoki rendszerben eltölthető
időtartam egyénileg változhat a kutatási témától függően. A gyakornoki rendszer nem
igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében valósul meg, annak célja a fent
kifejtettek szerint a tudásmegosztás, a kölcsönös előnyök biztosítása. Ezen túlmenően a
gyakornoki program célja a főtanácsadói rendszer kialakításához szükséges
szakemberek megtalálása.
Az első, teszt jellegű gyakornoki programra jelentkezett doktorandusz hallgatók
megkezdték működésüket a Kúria ítélkező tanácsai mellett. Az első hónapok
tapasztalatai alapján felmérhetőek lesznek a doktoranduszok foglalkoztatásának
feltételei, a doktori iskolákkal való együttműködés szervezeti-működési keretei.
Mindezek alapján 2014. április 30. napjáig sor kerülhet az együttműködési
megállapodás megkötésére a doktori iskolákkal.

d) Főtanácsadói rendszer kiépítése
A Kúria intézményi stratégiájának szerves részét képezi egy olyan igazságügyi
alkalmazotti struktúra kialakítása, amely alkalmas arra, hogy a bírák munkáját a
leghatékonyabb módon segítse. A célkitűzés az, hogy a megfelelő létszámú és a
szükséges kompetenciával rendelkező igazságügyi alkalmazottak közreműködésével a
bírák munkaterhe csökkenjen, a munkavégzésük során az érdemi feladatokra tudjanak
összpontosítani. Célkitűzés továbbá az is, hogy az egyes munkaköröket az annak
ellátásához feltétlenül szükséges végzettséggel rendelkező személy lássa el.
A fenti cél eléréséhez részben szükséges a jelenlegi igazságügyi alkalmazotti struktúra
átalakítása, pl.: a titkárként foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak létszámának a
csökkentése, ugyanakkor a főtanácsadói rendszer kiépítése érdekében szükséges új
igazságügyi alkalmazotti jogviszonyok létesítése kiemelkedő elméleti jogi jártassággal
és nyelvtudással rendelkező szakemberekkel.
A főtanácsadói rendszer csíráiban már most is működik: ítélkezési szakáganként
(büntető, közigazgatási, munkaügyi, polgári, gazdasági) egy-egy tanácsadó működik a
Kúrián. A célkitűzés az, hogy minden ítélkező tanács munkáját egy-egy főtanácsadó
segítse, ami összesen 19 főtanácsadói státusz létesítését jelenti. A főtanácsadók
foglalkoztatására igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben vagy
részmunkaidőben kerül sor. Feladatuk egyrészt az érdemi döntés-előkészítés, ami a
színvonalas és időszerű ítélkezési tevékenységet erősíti, másrészt az ítélkező tanácsok
közötti kapcsolattartás, információ-megosztás.
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Összegzés
A Kúria évszázadokon át nemcsak a legfelsőbb ítélkezést gyakorolta, hanem a
jogszokás keletkezésének és megszilárdulásának helye, a magyar jogi tradíciók
megteremtője volt. Tekintélye abból fakad, hogy az igazságra törekedve formálta a
magyar jogot, emellett mindenkor féltve őrizte a jogrend stabilitását, amely nemzetünk
belső békéjének záloga. E nemes hagyományokból erőt meríthetünk a mindennapokban,
ám a legfontosabb kérdés mégis az, hogy a Kúria hogyan biztosíthatja az ítélkezési
gyakorlat egységét a jelenben és a jövőben, hogyan válhat a XXI. század elvárásai
közepette is hatékony igazságszolgáltatási csúcsszervé. Meggyőződésem, hogy ez nem
az írott jogszabályi rendelkezéseken, hanem sokkal inkább azon múlik, hogy alázattal
teljesítjük-e szakmai feladatainkat. A Kúria 2014. évi célkitűzései akként foglalhatók
össze, hogy azok egyrészt a már elért eredményeink megszilárdítását szolgálják,
másrészt konkrét tennivalókat határoznak meg az ítélkező és jogegységi munka
hatékonyabb megszervezése, a szakmai partnereinkkel fennálló kapcsolatok erősítése,
szakmai munkánk világos kommunikációja terén.
Budapest, 2014. április 23.

Dr. Darák Péter

1. sz. melléklet
A Kúria igazgatási szervezete

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 8. § (2) bekezdése alapján kötelező

Országos Bírósági Hivatal
Nyilvántartási szám: 1856

2. sz. melléklet
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.

L. minta
A Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése
2013. év
Az ügyek száma a beszámolási időszakban
Sorszám

előző időszakról folyamatban
maradt

Az eljárás tárgya

1.

2.

érkezett
ebből: újra
megindult
összesen
ügy

3.

összesen

ebből:
szünetelés

az időszak
végén folyamatban
maradt

befejezett

4.

5.

6.

7.

8.

I. Elsőfokú ügyek
1.

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése és
megsemmisítése

13

71

0

69

0

15

2.

A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége
elmulasztásának megállapítása

1

5

0

5

0

1
0

3.

OVB határozata elleni kifogás - választási ügy

0

0

0

0

0

3/a

OVB határozata elleni kifogás - népszavazási ügy

1

25

0

25

0

1

4.

Elsőfokú ügy összesen

15

101

0

99

0

17

II. Fellebbezett másodfokú ügyek
peres

0

0

0

0

0

0

nemperes

16

381

0

385

0

12

peres

0

0

0

0

0

0

nemperes

0

0

0

0

0

0

peres

46

120

0

134

0

32

5.

Büntetőügy

6.

Katonai ügy

7.

Polgári ügy
(kivéve a 8. alatti ügy)

0

0

0

0

0

0

8.

Társadalmi szervezet, alapítvány stb. nyilvántartási ügy

1

0

0

1

0

0

9.

peres
Gazdasági ügy
(kivéve a 10. és a 11. alatti ügyek) nemperes

10

19

1

23

0

6

0

0

0

0

0

0

10.

Cégügyek

11

10

0

19

0

2

11.

Csőd- és felszámolási eljárások

13

34

1

35

0

12

12.

Közigazgatási ügy

0

13.

Fellebbezett másodfokú ügy összesen

nemperes

peres

3

0

0

3

0

nemperes

6

12

0

18

0

0

106

576

2

618

0

64

II/a. Fellebbezett harmadfokú ügyek
peres

7

29

0

29

0

7

nemperes

0

0

0

0

0

0

peres

0

0

0

0

0

0

nemperes

0

0

0

0

0

0

7

29

0

29

0

7

5/a.

Büntetőügy

6/a.

Katonai ügy

13/a.

Fellebbezett harmadfokú ügy összesen

III. Felülvizsgálati eljárások
14.

222

1015

0

1074

0

163

nemperes

3

8

0

8

0

3

peres

0

0

0

0

0

0

nemperes

0

0

0

0

0

0

1212

1865

0

2133

2

944

0

0

0

0

0

0

1

4

0

2

0

3

117

231

6

257

2

91
0

peres

Büntető ügy

15.

Katonai ügy

16.

Polgári ügy
(kivéve a 17. alatti ügy)

17.

Társadalmi szervezet, alapítvány stb. nyilvántartási ügy

18.

Gazdasági ügy
(kivéve a 19. és a 20. alatti ügyek)

0

0

0

0

0

19.

Cégügyek

7

8

0

13

0

2

20.

Csőd- és felszámolási eljárások

34

76

0

68

0

42

21.

Közigazgatási ügy

1220

1495

13

1759

1

956

0

0

0

0

0

0

688

740

0

974

0

454

peres
nemperes
peres
nemperes

peres
nemperes
peres

22.

Munkajogi ügy

23.

Felülvizsgálati eljárás összesen

24.

Büntetőügy

4

124

0

117

0

11

25.

Polgári ügy

37

368

0

375

0

30

26.

Gazdasági ügy

0

2

0

0

0

2

27.

Közigazgatási ügy

3

102

0

98

0

7

28.

Munkajogi ügy

0

25

0

23

0

2

29.

Egyéb ügy összesen

44

621

0

613

0

52

nemperes

0

0

0

0

0

0

3504

5442

19

6288

5

2658

IV. Egyéb ügyek

Egyéb ügyekből: a bírósági eljárás elhúzódása miatt felterjesztett kifogás
24/a.

Büntetőügy

0

24

24

25/a.

Polgári ügy

3

17

19

0
1

26/a.

Gazdasági ügy

0

2

0

2

27/a.

Közigazgatási ügy

0

1

1

0

28/a.

Munkajogi ügy

0

0

0

0

29/a.

Összesen

3

44

44

3

V. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett első fokú ügyekben
Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az eljárás
tárgyaláson vagy tárgyaláson kívüli befejezéséig

Sorszám

Az eljárás tárgya

Összesen

0-3 hó

3-6 hó

6-12 hó

1-2 év

2 év felett

30.

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése
és megsemmisítése

69

41

25

3

0

0

31.

A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási
kötelezettsége elmulasztásának megállapítása

5

2

0

3

0

0

OVB határozata elleni kifogás - választási ügy
OVB határozata elleni kifogás - népszavazási ügy

0
25

0
19

0
6

0
0

0
0

0
0

32.
32/a.

VI. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett másodfokú fellebbezett ügyekben
Sorszám

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Az eljárás tárgya

Büntetőügy (katonai nélkül)
Katonai ügy
Polgári ügy (kivéve a 36.)
Társadalmi szervezetek
Gazdasági ügy (kivéve a 38-39.)
Cégügyek
Csőd- és felszámolási eljárás
Közigazgatási ügy

Összesen

385
0
134
1
23
19
35
21

Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az eljárás
tárgyaláson vagy tárgyaláson kívüli befejezéséig
0-3 hó

3-6 hó

6-12 hó

1-2 év

2 év felett

381
0
65
0
4
2
8
13

3
0
41
0
13
9
17
6

1
0
28
1
6
8
10
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

VI/a. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett harmadfokú fellebbezett ügyekben
Sorszám

33/a.
34/a.

Az eljárás tárgya

Büntetőügy (katonai nélkül)
Katonai ügy

Összesen

29
0

Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az eljárás
tárgyaláson vagy tárgyaláson kívüli befejezéséig
0-3 hó

3-6 hó

6-12 hó

1-2 év

2 év felett

14
0

15
0

0
0

0
0

0
0

VII. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt elsőfokú ügyekben
Sorszám

41.
42.
43.
43/a.

Az eljárás tárgya

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése
és megsemmisítése
A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási
kötelezettsége elmulasztásának megállapítása
OVB határozata elleni kifogás - választási ügy
OVB határozata elleni kifogás - népszavazási ügy

Összesen

Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az eljárás
tárgyaláson vagy tárgyaláson kívüli befejezéséig
0-3 hó

3-6 hó

6-12 hó

1-2 év

2 év felett

15

11

3

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

VIII. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt másodfokú fellebbezett ügyekben
Sorszám

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Az eljárás tárgya

Büntetőügy (katonai nélkül)
Katonai ügy
Polgári ügy (kivéve a 47.)
Társadalmi szervezetek
Gazdasági ügy (kivéve a 49-50.)
Cégügyek
Csőd- és felszámolási eljárás
Közigazgatási ügy

Összesen

12
0
32
0
6
2
12
0

Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az időszak
végéig
0-3 hó

3-6 hó

6-12 hó

1-2 év

2 év felett

10
0
17
0
4
2
9
0

2
0
11
0
1
0
1
0

0
0
4
0
1
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

VIII/a. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt harmadfokú fellebbezett ügyekben
Sorszám

44/a.
45/a.

Az eljárás tárgya

Büntetőügy (katonai nélkül)
Katonai ügy

Összesen

7
0

Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az időszak
végéig
0-3 hó

3-6 hó

6-12 hó

1-2 év

2 év felett

3
0

4
0

0
0

0
0

0
0

IX. Az eljárás időtartama a beszámolási időszakban befejezett felülvizsgálati eljárásokban
Sorszám

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Az eljárás tárgya

Büntetőügy (katonai nélkül)
Katonai ügy
Polgári ügy (kivéve a 55.)
Társadalmi szervezetek
Gazdasági ügy (kivéve a 57-58.)
Cégügyek
Csőd- és felszámolási eljárás
Közigazgatási ügy
Munkajogi ügy

Összesen

1082
0
2133
2
257
13
68
1759
974

Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az eljárás
tárgyaláson vagy tárgyaláson kívüli befejezéséig
0-3 hó

3-6 hó

6-12 hó

1-2 év

2 év felett

707
0
436
0
62
2
26
273

217
0
503
2
77
3
6
150

158
0
1103
0
116
8
36
841

0
0
91
0
2
0
0
495

0
0
0
0
0
0
0
0

94

108

551

221

0

X. Az eljárás időtartama az időszak végén folyamatban maradt felülvizsgálati eljárásokban
Sorszám

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Az eljárás tárgya

Büntetőügy (katonai nélkül)
Katonai ügy
Polgári ügy (kivéve a 64.)
Társadalmi szervezetek
Gazdasági ügy (kivéve a 66-67.)
Cégügyek
Csőd- és felszámolási eljárás
Közigazgatási ügy
Munkajogi ügy

Összesen

166
0
944
3
91
2
42
956
454

Ebből: az eljárás időtartama a kezdő irat érkezése, illetve az újralajstromozás napjától az időszak
végéig

0-3 hó
77
0
371

3-6 hó
72
0
345

6-12 hó
17
0
212

1-2 év
0
0
16

2 év felett
0
0
0

3

0

0

0

0

45
1
17
245

24
0
18
306

22
1
7
362

0
0
0
43

0
0
0
0

129

133

188

4

0

Dátum: 2014.01.09. 07:41

Ph
………………………………………..
a Kúria elnöke

…………………………………………….
a jelentést összeállító személy aláírása
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3. sz. melléklet

Tanácsonként érkezett
Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II.tanács
III. tanács
Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II.tanács
III. tanács
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II.tanács
III.tanács
X. tanács
Össz.:

4

3
4
4
11

2
4
6
12

1
1
7
9

8
6
9
23

10
8
8
26

12
11
6
29

48
98
78
1
225

36
38
39
113

4

2
3

Összesen:

1

2
2
2
6

4
1
2
7

9
5
6
20

8
10
5
23

47
40
37
124

16
15
14
45

18
3
7
28

14
11
12
37

7
11
8
26

8
12
10
30

9
10
16
35

155
122
133
410

38
30
27

27
36
36

24
37
31

34
36
29

16
17
18

95

99

92

99

22
20
24
1
67

17
16
15
2
50

336
352
332
3
1023

5

7
4
2
13

6
1
2
9

3
4
1
8

9
6
10
25

21
13
12
46

15
11
14
40

16
11
16
43

25
26
28

36
42
30

37
23
24

24
31
31

79

108

84

86

1

51

Tanácsok szerinti befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11 hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II.tanács
III. tanács
Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II.tanács
III. tanács
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II.tanács
III. tanács
X. tanács
Össz.:

Összesen:

0

1
4
3
8

5
1
1
7

8
2
2
12

6
10
6
22

44
40
33
117

12
19
9
40

15
4
9
28

18
12
15
45

9
7
8
24

13
11
11
35

11
12
12
35

160
123
131
414

30
38
25

19
30
17

6
2
11

42
55
47

23
26
33

93

66

19

144

34
41
48
1
124

21
16
18
1
56

344
386
348
4
1082

2
4
3
9

3
5
4
12

1
2
3

2
3
7
12

6
3
1
10

8
3
2
13

3
4
2
9

9
9
9
27

17
11
12
40

9
3
7
19

20
17
11
48

14
8
11
33

13
10
17
40

39
33
27
2
101

33
28
34

32
28
28

40
44
23

25
45
37

95

88

107

107

82

Tanácsok szerinti bontásban folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II.tanács
III. tanács
Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II.tanács
III. tanács
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II.tanács
III. tanács
X. tanács
Össz.:
A tárgyalási napok száma
I. tanács
II.tanács
III. tanács
X. tanács
Össz.:

1
4
1
6

3
3
6

1
3
8
12

1
3
1
5

2
4
2
8

2
2
4

0
2
1
3

3
1
4

9
5
8
22

4
5
2
11

4
8
5
17

5
4
6
15

6
7
9
22

9
8
8
25

13
4
13
30

43
103
91

35
101
85

39
115
87

36
94
88

35
80
82

43
72
84

237

221

241

218

197

4
3
4

4
5
4

6
4
4

4
6
4

11

13

14

14

1
1
2

1
1
2

1
4
5
10

3
4
4
11

16
3
11
30

12
2
8
22

10
6
8
24

5
7
7
19

3
5
11
19

51
78
103

69
113
123

61
94
105

49
73
81

42
64
66

199

232

305

260

203

172

38
64
63
1
166

3
8
4

4
5
7

1
3
1

0
0
0

4
4
3

5
5
5

4
4
5

3
2
2

15

16

5

0

11

15

13

7

Összesen:

42
49
43
0
134
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3. sz. melléklet

Tanácsonként érkezett
Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G.VII. tanács

1

1

1

1
1
34

37

I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G.VII. tanács

11

Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV .tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G. VII. tanács
IV. tan. G. ügyek

15
8
4
8

1

1

4

1

1
29
1

22

32

44
1

17
1

25

29

2
29

32

23

33

46

18

25

33

32

3

2

2
2
4
2
1
2

2
1
5
4

1
4

1
1
5
4
2
2

4
1

2

1
3

34
1

29
2

30

27

36

32

30

28

368

2

4

1

2

4
1

3
2

2

2
3

1

3
2
1
2

3

3

1
1

19
5
40
23
10
23

1

1
2

3
4
3
2

47

6

8

14

13

9

15

13

8

10

12

5

7

120

301
140
176
177
194
204

42
19
31
26
18
25

39
21
25
23
18
18

36
16
22
20
15
19

47
21
37
25
18
18

33
28
34
16
23
20

40
23
34
14
12
16

55
29
46
21
22
23

39
14
21
13
14
17

63
22
58
29
27
32

37
21
43
16
15
24

34
25
30
16
23
24

38
13
28
11
16
16

503
252
409
230
221
252

1

21
15

1228

1

161

144

128

167

1

154

140

2 G

196

118

231

156

152

122

Tanácsok szerinti befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G. VII. tanács

4
1
7
3
347
6

1
1

Össz.:
Fellebbezett

Össz.:

1

Összesen:

1
1

27

35
1

32
1

18

4

1

81

35

28

38

34

20

7

2

82

5

5

3

2

1

35

Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G. VII. tanács

48
1

Össz.:

5

2
1
2
3

4
4
1
3

5

3

3
2
3
5
2
2

6
2

Összesen:
4
1
9
4
351
6

1

2
2
45
1

2
1

2

186 7+ 2 G

1

2
1
3
3

6

7

1
1
2
37
2

28
1

8

43

30

8

375

3

2

10
3
1
5

3
2

25
5
38
24
11
31

1
3
4

1

1

4

1

1G

13

13

12

14

18

9

2

8

8

22

11

135 - 1 G

Tanácsok szerinti befejezés (folyt.)
Felülvizsgálati
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G. VII. tanács
IV. tan. G. ügyek

Össz.:

50
25
29
31
27
35

54
24
31
34
24
36

48
22
38
36
25
33

49
23
24
37
21
36

54
23
43
35
32
29

8
5

8
4

2
4

3

1
1

210

215

208

193

218

47
22
38
42
26
30

25
9
14
12
6
12

2
6
5
10

3. sz. melléklet

59
29
42
32
30
31

56
27
65
19
31
33

57
35
52
24
26
28

35
21
23
18
14
11

1
1

205

78

23

225

23 G
G 15

231

222

122

Tanácsok szerinti bontásban folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G.VII. tanács

2

2

2

2

1

2

2

1

18

5

10

19

4

11

36

1
2
64

Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G.VII. tanács

21

9

14

22

6

11

37

10

8

5

19
9
2
8

19
8
1
7

22
8
3
6

4
2
22
10
4
3

4
1
22
5
3
5

2
2
21
7
5

Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII. tanács
G. VII. tanács
IV. tan. G. ügyek

48

43

44

45

40

293
134
178
172
185
194

278
131
172
161
179
176

266
125
156
145
169
162

264
123
169
133
166
144

243
128
160
114
157
135

13
10

6
6

3
2

1
1

Össz.:

536
266
399
320
267
324

2

2135 -23 G
+ 15 G

Összesen:

1
1

1179 1109 1028 1001

1

937

1
2
17
1

8
1

10

29

67

21

10

10

30

4
1
25
8
2
1

2
1
28
10
3
3

3
1
26
11
3
5

7

5

5

26
9
3
8

19
5
3
4

18
6
3

37

41

47

49

53

36

32

236
129
156
86
143
121

266
149
188
95
159
132

303
157
210
108
168
138

307
150
226
105
165
139

288
144
204
102
149
130

265
134
182
94
146
126

268
126
187
87
148
131

1

1

1

990 1085 1092 1017

947

947

872

30

32

947

A tárgyalási napok száma
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV. tanács
V. tanács
VI. tanács
VII. tanács
VIII .tanács
IV. tan. G. ügyek

Össz.:

3. sz. melléklet
4
2
4
3
4
3

4
1
4
3
3
2

4
2
4
3
2
2

3
2
3
3
3
3

4
2
4
3
3
3

4
2
4
4
2
3

1

20

17

17

17

19

19

1

1

5
2
3
3
2
3

5
2
4
2
2
3

4
2
4
3
2
3

1
1
2
1
1
2

1

18

18

18

8

38
18
36
28
24
29
0
0
0
0
0
173
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Tanácsonként érkezett
Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
Önkorm. Tan.
Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
Önkorm. Tan.
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V.tanács
VI.tanács
Önkorm. Tan.
Össz.:

6
3

1

5

1
2

5
5
2

1
7

1
3
1

1
3
3

1

1
1
4

14

4

1
3
5

1

3
1

1

13

9

5

12

1

1
7
10
1
1

2
3

6

1

1

Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V.tanács
Önkorm. Tan.
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
VI. tanács
Önkorm. tan.
Össz.:

13
30
43
4
7
5

6

9

8

102
1
4
3
0
0
0
4
12

1
1

1
2
3

3

9

0

4

1
3

0

336
200
340

27
26
44

22
28
40

24
19
35

21
32
41

336

15

22

28

16

8

63

5

6

2

1220

175

117

112

112

3
3

0

0

0

1

1

0

0

22
28
48
16
24

31
24
35
26
33

28
11
35
19
30

19
9
14
13
16

35
34
58
43
43

22
19
34
14
23

12
29
11
13
16

20
36

138

149

123

71

213

112

81

1
4

5
1
4

4
2

1
1
5

4
5

1
3

2

3
1

11

8

1
1

2

12

8

1
1

1
1
2

1

1

1

4

1

3

1
6

3
4

0

1

46
25
43

39
28
44

36
40
60

31
40
65

20

27

24

23

41
39
63
9
29

38
43
61
22
27

16
14
19
15
7

4

6

6

15

138

144

166

174

181

191

71

4

1

1
1
2

7

1
1

1
3
13

1
7
4
1

1

2

18

13

1
1

283
295
395
159
286
1
76

15
20
1

92

Tanácsok szerinti befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
Önkorm. Tan.

Összesen:

4
4
1

1

20

1495

Összesen:

1

4
2
1
1

13
23
47
2
7
6

6

8

98
2
5
7
0
3
0
4
21

1
4

1

1

0

8

8

3. sz. melléklet

1

0

1

0

37
33
67
31
21

32
43
62
21
35
21

36
30
45
22
27
23

14
15
20
16
23
12

366
358
549
136
263
56
31

189

214

183

100

1759

Megjegyzés! Május hónaptól az Önkormányzati tanács felülvizsgálati IV. tanácsra alakult át.
Szeptember hónapban a megalakult a VI. tanács 80, októberben 48 db átszignált ügyet kapott.

Tanácsok szerinti bontásban folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
Önkorm. tan.
Össz.:
Fellebbezett
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V.tanács
Önkorm. Tan.
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V.tanács
Önkorm. Tan.

Össz.:
A tárgyalási napok száma
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V.tanács
Önkorm. Tan.
Össz.:

5
5

3

1
5
3

4
6

1
4

1
3
6

1
2
6

1
6
3
1

1
2

4
2
1

6

3. sz. melléklet
Összesen:

1

1
3
0

2

1

13

3

10

10

5

1

1
1
4

2

1

1

5
2

3

10

9

11

4

7

7

7

0

1

5

8

1
8

2

1

1

0

0

0

0

0

0

317
201
341

300
201
337

288
176
307

278
168
283

331

326

300

293

278
151
261
132
249

271
131
235
137
255

283
128
251
141
278

302
129
265
154
294

260
130
256
166
276
80

232
106
228
159
234
107

208
105
194
150
223
84

214
126
174
149
220
73

67

66

105

92

1257 1230 1176 1114 1071 1029 1081 1144 1168 1066

964

956

956

31
39
43
7
18
5
1
144

4
2
3

3
4
4

3
4
4

3
3
5
2

3
5
5
1
2

3
4
6
1
2

1

2

2

10

1
14

13

13

16

16

1
1

2

0

3
4
4
1
2

4
4
5
2
2
1

4
6
5
1
2
2

1
2
1
1
1
2

14

18

20

8

POLGÁRI KOLLÉGIUM GAZDASÁGI SZAKÁGÁNAK STATISZTIKÁJA /2013.év/
Tanácsonként érkezett
Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
VII. tanács
VII.tanács P.

3. sz. melléklet

Összesen:

Össz.:
Fellebbezett
VII. tanács
VII.tanács P.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2
0
0
0
0
0
2

34
1

4

3

5

3

12

9

5

3

2

7

6

4

63

Össz.:
Felülvizsgálati
VII. tanács
VII.tanács P.

35

4

3

5

3

12

9

5

3

2

7

6

4

63

143
21

35

38

21

28
1

23

21
1

13

26

38

26

24

22

315

P. IV.tan. G ügyek

15

Össz.:

179

29

23

22

13

2

35

38

21

2 P

26

38

26

24

22

Tanácsok szerinti befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó

315 + 2 P

Összesen:

Nem peres
VII. tanács
VII.tanács P.

0

Össz.:
Fellebbezett
VII. tanács
VII.tanács P.

0

0

0

0

0

0

0

9
1

13

1

8

7

8

5

Össz.:

10

0

Felülvizsgálati
VII. tanács
VII. tanács P

0

0

0

0

0

10

5

8

3

0
77
1 P

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tanácsok szerinti befejezés ( folytatás )
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
24
8

24
8

47
2

P. IV.tan. G ügyek

5

4

4

Össz.:

37

36

53

42
3

38
1

27

20

1

1

45

40

26
1

26

28

20

26

28

20

1

27

20

1

28

77+ 1 P
Összesen:
323
23 P
0
15 P

338 + 23 P
- 15 P

3. sz. melléklet
Tanácsok szerinti bontásban folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
VII. tanács
VII. tanács P

Össz.:
Fellebbezett
VII. tanács
VII. tanács P

Összesen:

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

29

19

23

18

23

24

24

27

19

21

19

20

2

Össz.:
Felülvizsgálati
VII. tanács
VII. tanács P

29

19

23

18

23

24

24

27

19

21

19

20

154
13

168

142

128
1

113

107
1

100
1

125
1

137

137

133

135

P. IV.tan. G ügyek

10

6

2

177

174

144

129

113

108

101

126

137

137

133

135

135

4

4

4

4

5

4

3

4

2

7

2

4

4

4

4

5

4

3

4

2

7

2

43
0
0
0
0
0
43

Össz.:
A tárgyalási napok száma
VII. tanács
VII. tanács P

Össz.:

0

20
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Tanácsonként érkezett
Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II.tanács
III.tanács
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II.tanács
III.tanács

0

1

2

203
285
200

33
29
20

Össz.:

688

82

1

1
1

2
1
3

2
3

1

2
2

1
3
1
5

1
3

1
1

5

1

0

4

0

0

2

39
20
13

22
12
11

29
20
20

20
30
25

36
28
26

17
21
11

11
8
13

29
35
25

18
21
19

12
17
17

7
16
10

72

45

69

75

90

49

32

89

58

46

33

Tanácsok szerinti befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II.tanács
III.tanács
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II.tanács
III.tanács

1

0

31
41
22

Össz.:

94

1

1
1
2

1
1
2

1
4
1
6

1
2
1
4

3

26
35
26

25
34
36

27
39
29

28
39
33

31
39
34

27
21
6

87

95

95

100

104

54

Összesen:
A tárgyalási napok száma
I. tanács
II.tanács
III.tanács
Össz.:

1
1

273
257
210
0
0
740

Összesen:

4

0

1

34
34
36

29
38
22

31
38
25

16
22
20

305
380
289

104

89

94

58

974

1

Tanácsok szerinti bontásban folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Nem peres
I. tanács
II.tanács
III.tanács
Össz.:
Felülvizsgálati
I. tanács
II.tanács
III.tanács

7
14
4
25

0

1
3

0

Összesen:

6
13
4
23

1
2
0

3. sz. melléklet

1
3
1
5

1
1
2

1
2

1

1

1
4

1

1

1
1

3

1

1

5

1

1

2

Összesen:

0

2

1
1
2

205
273
198

223
253
185

220
229
162

203
190
192

195
180
185

200
170
176

180
180
181

191
187
195

186
188
184

174
172
181

156
151
172

147
145
162

676

661

611

585

560

546

541

573

558

527

479

454

454

4
4
5
13

4
3
4
11

4
5
5
14

4
4
7
15

4
6
5
15

3
3
5
11

3
2
1
6

0

5
4
6
15

5
3
5
13

4
4
4
12

3
2
4
9

43
33
42
118

2

ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSI ÜGYEK /2013. év/

3. sz. melléklet

Érkezett
Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
I.fokú ügy
I. tanács

Össz.:

14

8

3

9

16

7

2

6

4

4

10

3

4

14

8

3

9

16

7

2

6

4

4

10

3

4

Összesen:
76
0
0
76

Befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
I.fokú ügy
I. tanács

Össz.:

11

4

2

8

9

2

4

11

4

2

8

9

2

4

0

10

15

3

6

10

15

3

6

Összesen:
74
0
0
74

Folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó
I.fokú ügy
I. tanács

Össz.:

11

10

17

25

23

23

25

29

23

18

18

16

11

10

17

25

23

23

25

29

23

18

18

16

Összesen:

16
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3. sz. melléklet

Érkezett
Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó

Összesen:

Népszavazási ügy

I.Önkorm.tanács

1

Össz.:

1

2

0

2

0

1

8

1

8

0

10

2

10

2

1

0

1

1

0

1

25
0
0
25

Befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó

Összesen:

Népszavazási ügy

I. Önkorm.tanács

1

Össz.:

1

2

0

2

7

0

7

0

0

4

3

6

1

1

4

3

6

1

1

25
0
0
25

Folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Népszavazási ügy
I. Önkorm.tanács

2

Össz.:

0

2

0

1

2

2

12

10

7

2

1

1

1

2

2

12

10

7

2

1

1

Összesen:

1

Tanácsonként érkezett

Hozott: 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. ó 11 hó 12. hó
Választási ügy
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
VI. tanács
Önkorm.
Össz.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tanácsok szerinti befejezés
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12. hó
Választási ügy
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
VI.tanács
Önkorm.
Össz.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tanácsok szerinti bontásban folyamatban maradt
1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11 hó 12. hó
Választási ügy
I. tanács
II. tanács
III. tanács
IV.tanács
V. tanács
VI.tanács
Önkorm.
Össz.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen:

0

